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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 19.11.2021 § 144

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 Kari Kuusiston (varalla Kristiina Lindroos)
ja Paula Lehmuskallion (varalla Taisto Miettinen).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kuusiston ja Paula Lehmuskallion.
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Henkilöstökyselyn 2021 tulokset (AK)
Hallitus 19.11.2021 § 145
1575/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222
Henkilöstökysely toteutettiin 7.9 – 27.9.2021. Kyselyllä selvitettiin
henkilöstön tyytyväisyyttä omaa työtä ja työyhteisöä sekä koko HSY:n
toimintaa kohtaan, samoin kartoitettiin kehittämiskohteita. Lähiesihenkilön
toimintaa arvioitiin asioiden, ihmisten ja itsensä johtamisen osalta. Häirintä
ja epäasiallinen kohtelu sekä osaamisen kehittäminen ja muutoskyky
sisältyivät myös kyselyyn.
Kyselyn toteutti toista kertaa peräkkäin Innolink Oy. Henkilöstökysely on
toteutettu v. 2011 lähtien, aluksi vuosittain ja vuodesta 2013 alkaen joka
toinen vuosi.
Kyselyyn vastattiin sähköisesti. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri
asiakokonaisuuksia asteikolla 1 - 5, jossa 1 = täysin eri mieltä, 2 =
jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa, eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa
mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä.
Kyselyyn vastasi yhteensä 692 henkilöä ja vastausprosentti oli 88 %
(V.2019: 87 %). Vastausprosentti oli toista kertaa peräkkäin kaikkien
aikojen korkein.
Tulosten kokonaiskeskiarvo oli 3,7, muutos v. 2019 tuloksiin on + 0,1
yksikköä.
Osioiden kysymyssisällöt ovat joiltain osin muuttuneet edellisestä
kyselystä, joten muutosluvut eivät kaikilta osin ole täysin vertailukelpoisia,
vaan osittain suuntaa antavia.
Henkilöstökyselyn kaikista annetuista vastauksista:




Myönteisiä oli 64 % (arvosanat 4 ja 5). Vuonna 2019 vastaava luku
oli 60 %
Neutraaleja oli 22 % (arvosana 3). Vuonna 2019 vastaava luku oli
23 %.
Kriittisiä oli 14 % (arvosanat 1 ja 2). Vuonna 2019 vastaava luku oli
17 %.

Muutoksen suunta on lähestulkoon jokaisessa mittarissa positiivinen.
Eniten arviot ovat parantuneet seuraavien väittämien osalta:




Johdon ja henkilöstön välillä vallitsee luottamus
HSY:n johtoryhmä johtaa muutoksia hyvin
Tiedonkulku eri HSY:n yksiköiden välillä on sujuvaa

Näiden kaikkien väittämien muutos v. 2019 kyselyyn oli +0,3 yksikköä koko
aineiston tasolla.
Ainoastaan arviot HSY:n ulkopuolisille sidosryhmille viestimisestä ovat
marginaalisesti heikentyneet edellisestä kyselystä ( -0,1).
Parhaiten onnistuneet strategisia päämääriä ja tavoitteita mittaavat
indeksit:
Esihenkilötyön kehittyminen 4,1 (muutos edellisestä +0,1), Osaamisen
kehittäminen 4,0 (muutos edellisestä +0,1)
Heikoiten onnistuneet strategisia päämääriä ja tavoitteita mittaavat
indeksit:
Sisäinen asiakkuus 3,1 (muutos edellisestä +0,1), Johtamisen
kehittyminen 3,1 (uusi indeksi, ei mukana edellisessä kyselyssä)
Parhaimmat arvosanat saivat seuraavat väittämät:





Edesautan omalla toiminnallani tiedonkulkua työyhteisössämme 4,3
Esihenkilöni suhtautuu myönteisesti aloitteisiin ja ideoihin 4,3
Esihenkilöni ottaa huomioon näkemykseni ja mielipiteeni 4,3
Minulla on riittävä osaaminen työtehtävieni hoitamiseen 4,3

Kaikissa näissä väittämissä muutos v. 2019 henkilöstökyselyyn oli +0,1.
Heikoimmiksi arvioitiin seuraavat väittämät:






Tiedonkulku HSY:n eri yksiköiden välillä toimii hyvin 2,8 (muutos
+0,3)
Olen tyytyväinen kokonaisuutena HSY:n palkitsemisjärjestelmään
(palkka, luontaisedut, tulospalkkiot 2,9 (muutos 0,0)
Henkilöstöä kuunnellaan riittävästi HSY:n toiminnan kehittämisessä
2,9 (muutos +0,2)
HSY:n johtoryhmä perustelee päätöksensä henkilöstölle 2,9
(muutos +0,1)

Kyselyn tulokset raportoidaan erikseen ryhmille, joissa on vähintään neljä
vastaajaa. Mikäli vastaajamäärät jäävät alle raportointirajan, on tulokset
sisällytetty ylemmän organisaatiotason raportteihin. Jokainen esihenkilö
saa myös oman esihenkilöarvion.
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella työyhteisöissä/yksiköissä valitaan
kehittämiskohteet ja laaditaan kehittämissuunnitelmat, joiden toteutumista
seurataan säännöllisesti. Lisäksi tehdään HSY-tasoinen
kehittämissuunnitelma.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi esityslistalla olevan selostuksen
henkilöstökyselystä 2021.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Mannerheimintien vesihuolto välillä Töölönlahdenkatu-Reijolankatu, hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 19.11.2021 § 146
1570/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Mannerheimintiellä ja sen ympäristössä on vanhaa elinkaarensa
loppupäässä olevaa vesihuoltoverkostoa, jossa on ilmennyt
toimintavarmuutta alentavia vikoja ja häiriötilanteita. Alue on
sekaviemäröity ja alueen sekavedet johdetaan Urheilukadun ja
Mäntymäentien sekavesiviemäriin.
Helsingin kaupunki suunnittelee Mannerheimintien perusparannusta sekä
muutoksia poikkikatujen liikennejärjestelyihin. Katuhankkeessa mm.
uudistetaan liikennejärjestelyitä, toteutetaan yksisuuntaiset pyörätiet ja
uusitaan raitiotiekiskoja vastaamaan pikaraitiotien vaatimuksia.
Mannerheimintien ja poikkikatujen vesihuoltolinjojen saneeraus ja
hulevesien eriyttäminen toteutetaan Helsingin kaupungin katuhankkeen
yhteydessä yhteishankkeena. Hankelaajuuteen sisältyy Mannerheimintien
(väli Töölönlahdenkatu-Reijolankatu) lisäksi Savilankadun, Sallinkadun,
Toivonkadun, ja Ruusankadun vesihuoltolinjojen saneeraus sekä Paavo
Nurmen polun tulvamitoitettu hulevesiviemäri. Hankkeessa eriytettävät
hulevedet saadaan tulevaisuudessa johdettua mereen, kun
sekaviemäröinnin eriyttäminen on tehty myös Urheilukadulla ja
Mäntymäentiellä.
Vesihuoltotöiden yhteensovittaminen kaupungin katuhankkeeseen on
teknistaloudellisesti edullista ja vähentää asukkaille ja liikenteelle
aiheutuvia rakentamisenaikaisia haittoja.
Investointiohjelmassa 2021–2030 on Mannerheimintien vesihuoltolinjojen
saneerauksiin varattu 5 milj. euroa (alv 0 %) v. 2023–2024.
Investointiohjelmaan verrattuna hankkeen kustannukset ovat kasvaneet
johtuen hankelaajuuden kasvamisesta.
Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2021 hintatasoon. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on yhteensä 6,5 milj. euroa (alv 0 %) ja sen
toteutus tapahtuu kaupungin katuhankkeen yhteydessä vuosina 2023–
2024.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Mannerheimintien vesihuollon välillä
Töölönlahdenkatu–Reijolankatu hankesuunnitelman siten, että hankkeen
kustannusarvio on 6,5 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Hankesuunnitelma, Mannerheimintien vesihuolto välillä
Töölönlahdenkatu-Reijolankatu
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Suurpellon Kyläsepäntien asemakaava-alueen vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 19.11.2021 § 147
418/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Kyläsepäntien hanke käsittää Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n
asemakaava-alueiden keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan
rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet. Näiden alueiden toteutus luo
edellytykset merkittävälle määrälle asuin- ja työpaikkarakentamista
Suurpellon pohjoisosassa. Hanke mahdollistaa rakentamisen
vaiheistamisen ja ajoittamisen toteuttajien tarpeiden mukaisesti sekä
joukkoliikenteen runkoverkon kehittämisen. Alueelle on rakennettava
yleiset vesijohdot ja viemärit, joihin myöhemmin kaavoitettavat tonttikadut
liittyvät.
Espoon alueen vesihuollon alueverkoston kaavoituksen mukaiselle
laajentumiselle (Suurpelto, Espoo) on hyväksytyssä
investointiohjelmassa varattu vuosille 2021–2030 rahaa yhteensä 5
milj. euroa. Kyläsepäntien asemakaava-alueelle rakennettavat uudet
vesihuoltolinjat toteutetaan kaupungin kadunrakennushankkeiden
yhteydessä kahdessa urakassa v. 2021–2023, joista ensimmäinen on
alkanut v. 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on vesihuollon
osalta 3,25 milj. euroa (alv 0 %).

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Suurpellon Kyläsepäntie asemakaava-alueen
vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on
3,25 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Suurpellon Kyläsepäntien asemakaava-alueen vesihuollon
hankesuunnitelma
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Ilmala 2 vesitornin ylävesisäiliön vesikaton ja 8.–9. kerrosten saneeraus 2022,
hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 19.11.2021 § 148
1610/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa, puh. 050 556 6505
Tekninen isännöitsijä Santeri Rinta-Kanto, puh. 040 513 9789
Projektipäällikkö Arto Mettinen, puh. 09 1561 3100
Yksikönpäällikkö Hannes Niemi, puh. 050 349 4481

Yleistä

Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikatto ja rakenteet ovat pääosin ikääntyneitä ja
alkuperäisiä. Vesitornin vesikaton rakenteille on tehty kuntotutkimuksia ja
rakenneavauksia. Tutkimuksissa havaittiin vesitornin alkuperäinen
vesikatto vesieristyksineen erittäin huonokuntoiseksi ja vesihygienian
kannalta riskialttiiksi, elinkaarensa kannalta loppuun käytetyksi. Vesikaton
kunnostuksen yhteydessä varmistetaan vesieristeiden tiiveys ja
yhtenäisyys myös 8. ja 9. kerroksen osalta. Kerroksissa 8. ja 9. sijaitsevat
ravintola ja kokoustilat on kokonaistaloudellisesti järkevää saneerata
samaan aikaan.
Vesikaton rakenteiden ja 8. ja 9. kerroksen kunnostuksella turvataan
vesihuollon turvallisuutta ja rakennuksen käyttöikää pitkälle tulevaisuuteen.
Liittämällä saneeraukseen 8. ja 9 kerroksien sisätilojen saneeraamisen
mahdollistetaan HSY:n Ilmalan kiinteistöjen ja toimintojen kokonaisuuden
kehittäminen.
Vedenpuhdistukseen ja jakeluun liittyvät merkittävät hankkeet vuosille
2023–2028, jotka ovat aikatauluriippuvaisia Ilmala 2 ylävesisäiliön
saneerauksesta. Hankkeiden toteutuksen aikana Ilmala 2 ylävesisäiliötä ei
voida ottaa pois käytöstä vaarantamatta vedenjakelun toimintavarmuutta.
Katon saneeraus tehdään vuoden 2022 aikana. Hanketta ei voi lykätä
edellä mainittuihin riippuvuuksiin liittyen.
Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikaton ja 8.–9. kerrosten ravintolan ja
kokoustilojen saneerauksen kustannusarvio on 4 000 000 euroa.
Korjauksille on varattu toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2021–2023 n.
4 900 000 euroa. Kerrosten 8.–9. saneerauksella mahdollistetaan
ravintolaan myös uusi vuokralainen, jolloin tuleva vuokratuotto maksaa
osan saneerausta takaisin.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikaton, ravintolan ja
kokoustilojen saneerauksen hankesuunnitelman siten, että kustannusarvio
on 4 000 000 euroa (alv 0 %) syyskuun 2021 hintatasossa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikaton, ravintolan ja kokoustilojen
saneerauksen hankesuunnitelma
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Talousarviolainan ottaminen
Hallitus 19.11.2021 § 149
1092/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Teppo Verronen, puh. 09 1561 2110
Yhtymäkokous on 13.11.2020 § 14 hyväksynyt HSY:n toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 ja valtuuttanut hallituksen
ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa
enintään 169 557 000 euroa.
Lyhytaikaisen rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitamiseksi on
käytettävissä yhtymäkokouksen 20.11.2009 hyväksymät yhteensä 90
miljoonan euron kuntatodistusohjelma ja 10 miljoonan euron tililuotto.
Kuntatodistusohjelmaa käytetään joustavana ratkaisuna lyhytaikaisiin
maksuvalmiustarpeisiin.
Nyt esitetään 40 miljoonan euron taselainan ottoa vesihuollon ja
jätehuollon investointien rahoitukseen. Investointimenot jatkuvat erittäin
suurina ja loppuvuoteen kasaantuu paljon maksuja. Ennen tätä erää on
kuluvan vuoden aikana nostettu pitkäaikaista lainaa 120 miljoonaa euroa.
Tämän lainan myötä talousarviolainojen määrä vuonna 2021 nousee 160
miljoonaan euroon.
Laina nostetaan yhdessä erässä joulukuussa.

Päätösehdotus (TF)

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

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Päätös tarkastettiin kokouksessa heti käsittelyn jälkeen.
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Tikkurilan vanhan vesitornin purkaminen ja alueen ennallistaminen
Hallitus 19.11.2021 § 150
1302/05.050.502.5021/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija puh. 050 463 9826
Hankepäällikkö Arto Mettinen puh. 040 334 2867
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen puh. 050 437 2011

Yleistä

Hankinta käsittää Tikkurilan vanhan vesitornin purun ja alueen
ennallistamisen.
Purkutyön suunnittelussa ja tarjouspyynnön laatupisteytyksessä on
huomioitu urakan hiilijalanjäljen minimointi. Aiheesta teetettiin erillinen
selvitys purkutyön suunnittelun aikana.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Määräaikaan saatiin tarjoukset
kahdelta alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valitusta
tarjouksesta sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. tilata Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Tikkurilan
vanhan vesitornin purun ja alueen ennallistamisen Fortum Waste Solutions
Oy:ltä hankinnan verottoman kokonaisarvon ollessa enintään 5 890 000
euroa (alv 0 %), ja
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävät sopimukset, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tarvittaessa sopimaan hankintaan
liittyvistä lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys Tikkurilan vanhan vesitornin purun ja alueen
ennallistamisen hankintamenettelystä
- Liite 2 Hinta- ja laatuvertailu
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Laboratoriopalveluiden hankinta
Hallitus 19.11.2021 § 151
759/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 040 334 2865

Yleistä

Hankinta käsittää vuoden 2022 aikana tarvittavien
jätevedenpuhdistukseen, vedenpuhdistukseen, jätteenkäsittelyyn ja
ilmanlaadun keräinnäytteisiin liittyvien analyysien sekä
talousvesinäytteiden ottoon tarvittavien laboratoriopalveluiden hankinnan.
Lisäksi hankintaan sisältyy lisähankintavaraus pääkaupunkiseudun
pohjavesiyhteistarkkailuun, pääkaupunkiseudun merialueen
yhteistarkkailuun ja vesistönäytteenottopalveluihin liittyen.
Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksen irtisanomisaika on
toimittajan puolelta 12 kk ja tilaajan puolelta 6 kk.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan 30.9.2021 klo 10:00
mennessä saatiin tarjoukset neljältä alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat laboratoriopalvelut MetropoliLab Oy:ltä
hankinnan verottoman arvon ollessa kahden vuoden aikana enintään
1 240 000 euroa, ja
b. oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän
sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys laboratoriopalvelujen hankinnasta
- Liite 2 Hinta- ja laatuvertailutaulukko

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 152

11/2021

19.11.2021

Kalkkituotteiden hankinta vuosina 2022-2025
Hallitus 19.11.2021 § 152
1383/05.050.500.5001/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija
Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto, puh. 050 405 3074
Hankinta-asiantuntija Maija Seppälä puh. 050 465 6328

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:llä jaksolla 1.1.2022–31.12.2025 ja mahdollisena
optio-jaksona 1.1.2026–31.12.2027 tarvittavien kalkkituotteiden hankinnan.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 29.10.2021 klo 14.30
mennessä saatiin tarjoukset kahdelta alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (JK)

Hallitus päättää
a. hylätä Berner Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön ehtojen vastaisena, sekä
b. tilata HSY:n tarvitsemat kalkkituotteet Nordkalk Oy Ab:ltä hankinnan
verottoman arvon ollessa enintään 5 623 700 euroa, ja
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
d. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen
optiokauden hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien
hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 8 435 550 euroa.
Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys kalkkituotteiden hankinnasta vuosina 2022–2025
- Liite 2 Vertailutaulukko

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 153

11/2021

19.11.2021

Otaniemen vesihuollon saneeraus välillä Otakaari-Rakentajanaukio-Alvarinaukio, urakoitsijan
valinta
Hallitus 19.11.2021 § 153
1623/05.050.502.5020/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Projektipäällikkö Johanna Virtanen puh. 040 843 9520

Yleistä

Espoon Otaniemi tunnetaan kampuskaupunginosana. Sen maankäyttöä
on kehitetty viime vuosina runsaasti ja uudistaminen on yhä käynnissä.
Alue kehittyy nopeasti ja vesihuollon asiakasmäärät kasvavat. Urakka
käsittää toisen osan, noin 1000 m osuuden, Otaniemen vesihuollon
saneeraus hankkeesta välillä Otakaari-Rakentajanaukio-Alvarinaukio.
Urakassa uusitaan jätevesiviemäri ja vesijohto sekä rakennetaan
huleveden uusi runkoyhteys mereen.
Otaniemen urakan ensimmäinen vaihe välillä KonemiehentieSähkömiehentie valmistuu marraskuun 2021 lopussa. Otakaari–
Rakentajanaukio-Alvarinaukio urakan jälkeen seuraavassa vaiheessa
rakennetaan loput HSY:n omana urakkana rakennettavasta osuudesta
Otaniemen itärannalla. Tämän osuuden suunnittelu on alkamassa.
Urakka liittyy hankekokonaisuuteen Otaniemen vesihuollon saneeraus.
Hankesuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 11.9.2020.
Hankesuunnitelmassa nyt päätettävän osuuden kustannusarvio on 3,1 milj.
euroa.

Selvitys hankinnasta

Selvitys tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus urakoitsijan valinnasta
perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätösehdotus perustuu
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valita Otaniemen vesihuollon saneerauksen välillä OtakaariRakentajanaukio-Alvarinaukio urakoitsijaksi halvimman tarjouksen
jättäneen VM Suomalainen Oy:n 2 514 406 euroa (alv 0 %)
vertailuhinnalla,
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös
Liitteet

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

- Selvitys hankinnasta, Otaniemen vesihuollon saneeraus välillä
Otakaari-Rakentajanaukio-Alvarinaukio

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 154

11/2021

19.11.2021

Kivistö - Koillis-Espoo runkoviemäri vesihuoltoverkoston rakentaminen välillä Kehä III Petikontie-Martinkyläntie, urakoitsijan valinta
Hallitus 19.11.2021 § 154
1493/05.050.502.5020/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Projektipäällikkö Johanna Virtanen puh. 040 843 9520

Yleistä

Luoteis-Vantaalla, erityisesti Kivistössä, ja Pohjois-Espoossa maankäyttö
kehittyy ja rakentamisen ennustetaan tiivistyvän huomattavasti ensin
vuoteen 2030 mennessä sekä vielä lisää vuoteen 2050 mennessä.
Vehkala-Askisto välillä runkoviemärin kapasiteetti on osittain jo nyt
riittämätön ja tilanne tulee vaikeutumaan maankäytön tiivistymisen myötä.
Urakka käsittää noin 900 m osuuden runkoviemärin rakentamista Vantaan
Petikon kaupunginosassa välillä Kehä III - Petikontie - Martinkyläntie.
Samassa yhteydessä uusitaan noin 400 m osuus vesijohtoa välillä
Martinkyläntie-Petikontie.
Urakka liittyy hankekokonaisuuteen Kivistö - Koillis-Espoo runkoviemäri
osat A ja C. Tämä urakka on hankekokonaisuuden neljäs vaihe välillä
Vehkala-Askisto, jonka jälkeen hankekokonaisuudessa toteutetaan vielä
kolme urakkaa: Petikontien osuus, Myllymäen pumppaamo ja osuus
Matkatieltä Myllymäkeen. Hankesuunnitelma on hyväksytty hallituksessa
15.5.2020. Päätettävän kokonaisuuden kustannusarvio
hankesuunnitelmassa on 4,5milj. euroa
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus
perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valita Kivistö - Koillis-Espoo runkoviemäri ja vesihuoltoverkoston
rakentaminen välillä Kehä III-Petikontie-Martinkyläntie halvimman
tarjouksen jättäneen GRK Infra Oy:n 4 618 700,00 euroa (alv 0 %)
vertailuhinnalla.
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös
Liitteet

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

- Selvitys hankinnasta, Kivistö-Koillis-Espoo runkoviemäri ja muun
vesihuollon rakentaminen välillä Kehä III-Petikontie-Martinkyläntie

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 155

11/2021

19.11.2021

Metsäpirtin konetyön hankinnan keskeyttäminen
Hallitus 19.11.2021 § 155
30/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija
Hankintalakimies Mikko Piironen, puh. 050 470 7542

Yleistä

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja käsittää HSY:n ajalla 1.6.2021 31.5.2023 sekä mahdollisina optiojaksoina 1.6.2023 - 31.5.2024, 1.6.2024
- 31.5.2025, 1.6.2025 - 31.5.2026 tarvitsemat työkonepalvelut Metsäpirtin
kompostointikentällä. HSY:n hallitus teki hankinnasta 23.4.2021
hankintapäätöksen § 58.
Hankintapäätöksestä tehtiin 5.5.2021 oikaisuvaatimus, jonka HSY:n
hallitus on 28.5.2021 hylännyt. Lisäksi hankintapäätöksestä jätettiin
5.5.2021 valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on 11.10.2021
antamallaan päätöksellä kumonnut HSY:n hallituksen 28.5.2021 tekemän
hankintapäätöksen § 58 ja kieltänyt HSY:tä tekemästä hankintasopimusta
kyseisen päätöksen perusteella uhkasakon uhalla. Markkinaoikeuden
mukaan tarjouspyyntö on ollut hankintasäädösten vastainen ja virheellinen
menettely voidaan korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään
kokonaan uusi tarjouskilpailu.
Erityisalojen hankintalain 116 § mukaan hankintamenettely voidaan
keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Selvitys keskeytyksen
perusteista on tämän päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus (JK)

Hallitus päättää keskeyttää Metsäpirtin konetöiden hankinnan.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys Metsäpirtin konetöiden hankinnan keskeyttämisestä

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 156

11/2021

19.11.2021

Lausunto Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja ympäristöselostuksen luonnoksista
Hallitus 19.11.2021 § 156
1473/00.02.023.0230/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Ilmastoasiantuntija Maaria Parry puh. 050 412 1193,
Kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman, puh. 045 636 6269
Asumisen asiantuntija Miliza Ryöti, puh. 050 560 4717
Ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä, puh. 045 635 7698
Erityisasiantuntija Anna Arosilta-Gurvits, puh. 044 976 0178
Uudenmaan maakuntahallitus (27.9.2021) pyytää lausuntoja Uusimaaohjelman 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista.
Uusimaa-ohjelman ja ympäristöselostuksen luonnokset ovat saatavilla
osoitteessa: https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/uusimaaohjelma_2022-2025.

Uusimaa-ohjelman tausta
Uusimaa-ohjelma 2022–2025 on maakuntaohjelma, joka sisältää
maakunnan vision vuodelle 2030, kehittämisen painopisteet sekä tavoitteet
ja toimenpiteet vuosille 2022–2025. Maakuntaohjelmat laaditaan neljäksi
vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain ja niiden rooli on toteuttaa
pitemmän aikavälin maakuntasuunnitelmaa yhdessä maakuntakaavojen
kanssa. Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto työstäen sitä
yhdessä keskeisten kumppaniensa, kuten kuntien, Uudenmaan ELYkeskuksen, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.
Uusimaa-ohjelman visio on olla nimensä mukaisesti ”Reilusti edellä”
ilmastonmuutoksen hillinnässä, taloudellisessa kilpailukyvyssä ja
hyvinvoinnissa. Vision mukaisesti vuonna 2030:




Uusimaa on hiilineutraali maakunta
Uudenmaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenojen osuus on
noussut viiteen prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta
Uudellamaalla on saavutettu 80 prosentin työllisyysaste vuoden
2030 loppuun mennessä

Uusimaa-ohjelmassa on kolme painopistettä: ympäristöviisas Uusimaa,
menestyvä Uusimaa ja onnellisten Uusimaa. Jokaisessa painopisteessä on
kolme tavoitetta, ja niistä on eritelty toimenpidekokonaisuuksia.
Ympäristöviisas Uusimaa -painopisteen tavoitteina ovat hiilineutraalit
yhdyskunnat, elinvoimainen luonto sekä resurssiviisaat ratkaisut. Näiden
tavoitteiden toteuttamiseksi tarkoitus on aikaistaa tavoitetta
hiilineutraaliuden saavuttamisesta, päivittää siihen johtava ilmastotiekartta
sekä laatia maakunnallinen sopeutumissuunnitelma. Tavoitetta toteuttavat

toimenpiteet liittyvät kestävien energiaratkaisujen edistämiseen,
yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja rakentamisen ilmastovaikutuksiin,
luonnon monimuotoisuuteen ja hiilinieluihin sekä kiertotalouteen.
Menestyvä Uusimaa -painopisteen tavoitteina ovat investointien ja
innovaatiotoiminnan edistäminen, uusiin teknologioihin ja palveluihin
perustuva kasvu sekä uusi osaaminen ja uudet osaajat.
Onnellisten Uusimaa –painopisteen tavoitteena on sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävyyden vahvistaminen, painottaen erityisesti osallisuutta,
koulutusta ja sivistystä.
Uusimaa-ohjelmaa toteutetaan hankkeiden kautta erilaisten
rahoitusohjelmien avulla. Toteutus tapahtuu kumppanuuden periaatteella
mm. EU:n ja valtion, kuntien, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, yritysten
sekä muiden toimijoiden yhteistyössä. Ohjelmaa toteutetaan myös
maakuntakaava- ja liikennejärjestelmätyön kautta. Ohjelma sisältää lisäksi
tiivistelmän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa käsittelevästä
älykkään erikoistumisen strategiasta, joka osaltaan täydentää ja vie
eteenpäin ohjelman tavoitteita. Ko. strategian kokoava teema on
resurssiviisaus.
Uusimaa-ohjelman ympäristövaikutuksia on arvioitu ohjelman kanssa
samanaikaisesti laaditussa erillisessä ympäristöselostuksessa. Ohjelmalla
ei arvioida olevan yksinomaan kielteisiä vaikutuksia yhteenkään arvioinnin
kohteena olleeseen teemaan, mutta ristiriitaisia vaikutuksia liittyy
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja monipaikkaisuuteen,
julkiseen/kuntatalouteen sekä virkistysalueisiin ja mahdolliseen
virkistyskäyttöpaineen kasvuun. Ristiriitoja on tunnistettu myös
taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen käytön kesken. Ristiriitaisuudella
tarkoitetaan tässä joko sitä, että vaikutukset riippuvat valitusta toteutuksen
tavasta (esimerkiksi yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä) tai sitä, että
toimenpiteellä arvioidaan olevan sekä myönteisiä että kielteisiä
vaikutuksia.
Uusimaa-ohjelman toteutumista seurataan painopistekohtaisilla mittareilla.
Ympäristöviisas Uusimaa –painopisteen keskeiset seurantamittarit liittyvät
kasvihuonekaasupäästöihin, uusiutuvan energian osuuteen, kestävään
liikkumiseen ja liikenteen sähköistymiseen, kiertotalousliiketoimintaan sekä
luonnonsuojelualueisiin, hiilinielujen kehitykseen ja vesistöjen tilaan.
Maakunnan kehitystä sekä Uusimaa-ohjelman toteutumista kuvaavista
mittareista koottua tietoa on mahdollista seurata Uusimaa-tietopankista:
https://www.uudenmaanliitto.fi/tietopalvelut/uusimaa-tietopankki.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle Uusimaa-ohjelmasta ja
ympäristöselostuksesta seuraavan lausunnon:

Tiivistelmä
Uusimaa-ohjelman painopisteet muodostavat monipuolisen pohjan
maakunnallisen kehittämistyön pohjaksi. HSY:n näkökulmasta keskeiset
tavoitteet liittyvät ympäristöviisas Uusimaa -painopistealueeseen.
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen osalta HSY kiinnittää
lausunnossa huomiota Uudenmaan keskeiseen merkitykseen ja
vastuuseen valtakunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Kiertotaloustavoitteiden osalta HSY korostaa käytännön toimenpiteiden
merkitystä ja kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että kiertotalouden
periaatteita voisi vahvistaa myös maankäytön ja rakentamisen osa-alueilla.
Vesihuollon osalta HSY toteaa, että Uusimaa -ohjelman seurantaa voisi
täydentää loppusyksystä 2021 valmistuvan Uudenmaan vesihuollon
toimenpidesuunnitelman toteutumista kuvaavalla mittarilla.

Ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen ja ilmansuojelu
Uusimaa-ohjelmassa ehdotetaan maakunnallisen hiilineutraaliustavoitteen
aikaistamista viidellä vuodella vuoteen 2030. Kasvihuonekaasupäästöjen
ripeä vähentäminen on tärkeää, ja tämä tavoite on siitä hyvä muistutus.
Uusimaa-ohjelma tunnistaa Uudenmaan maakunnan vastuun
valtakunnallisten päästötavoitteiden toteutumisessa. Hiilineutraaliuteen
pyrkiminen muiden kuin polttamiseen perustuvien energiamuotojen kautta
on suositeltavaa, sillä biopolttoaineen polttamisesta aiheutuu myös
ilmanlaatua heikentäviä hiukkaspäästöjä, jotka aiheuttavat terveyshaittoja.
Etenkin puunpoltto kotitalouksissa heikentää yleisesti ilmanlaatua
pientaloalueilla ja tuottaa myös mustaa hiiltä, joka kiihdyttää
ilmastonmuutosta.
Maakuntaohjelman puitteissa olisi mahdollista myös korostaa valtion roolia
siinä, että siirtymä fossiilisista energianlähteistä uusiutuviin toteutuisi
Uudenmaan alueella. VTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen
ympäristökeskuksen laatimien skenaarioiden perusteella valtakunnallisen
hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa
tuulivoiman voimakasta lisärakentamista. Valtakunnallisesti
lisärakentamisen tarve on merkittävä, joten Uudenmaan rannikkoalueita ei
voi jättää tämän ulkopuolelle.
Energiasiirtymän ohella toinen keskeinen haaste liittyy siihen, miten
tieliikenteen päästöt saadaan vähenemään väestön kasvaessa. Kestävien
liikkumismuotojen edistäminen ja fossiilisten käyttövoimien käytön
vähentäminen pienentää sekä liikenteen ilmastopäästöjä että ilmanlaatua
heikentäviä päästöjä. Liikenteen päästöille altistumisen väheneminen
parantaa asukkaiden terveyttä, mitä edesauttaa myös aktiivisen
liikkumisen lisääntyminen.
Luonnonvarakeskuksen mukaan Uudenmaan metsät eivät seuraavan
vuosikymmenen aikana sido hiiltä, mikäli hakkuut jatkuvat edellisvuosien
tasolla. Näin ollen hiilinielujen tila on Uudellamaalla hälyttävä.
Ympäristöviisautta korostavan Uusimaa-ohjelman tulisi ottaa vahvemmin
kantaa maakunnan alueella harjoitettavan metsätalouden
ilmastovaikutuksiin, jotta hiilinielut säilyisivät ja niitä voitaisiin kasvattaa.
Uusimaa-ohjelmaan sisältyy ehdotus laatia ilmastonmuutokseen
sopeutumisen suunnitelma. Pääkaupunkiseutu on ollut sopeutumistyössä
edelläkävijä valtakunnallisesti, joten HSY voi tukea Uudenmaan
sopeutumistyötä osana hyvin toimivaa maakunnallista ilmastoyhteistyötä.
HSY muistuttaa, että ilmastoriskit ja niihin kohdistuvat haavoittuvuudet ovat
enimmäkseen paikallisia. Näin ollen sopeutumissuunnitelman on kyettävä
tehokkaasti tukemaan niitä kuntia, joiden sopeutumistyö ei ole vielä
käynnistynyt. Maakunnallisessa sopeutumistyössä on hyvä huomioida
myös syksyllä 2021 käynnistynyt valtakunnallisen sopeutumissuunnitelman
päivitys.
Kiertotalous
Kiertotalouden ja resurssiviisauden edistäminen ovat HSY:n näkökulmasta
tervetulleita maakunnallisen tason tavoitteita. Uusimaa-ohjelman näihin
aihealueisiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet ovat samansuuntaisia HSY:n
kiertotaloustyön kanssa. HSY kuitenkin korostaa sitä, että kiertotalouden
ratkaisujen tuominen ohjelmalliselta ajatustasolta käytäntöön on
ensiarvoisen tärkeää.
Uusimaa-ohjelmassa on huomioitu kiertotalous monipuolisesti sekä
suunnittelussa, tuotannossa että kulutuksessa. Resurssien käytön ilmastoja ympäristövaikutukset sekä uusiutumattomien luonnonvarojen niukkuus
ja luontokato on ohjelmassa tunnistettu ongelmina, joihin voidaan vaikuttaa
kiertotalouden ratkaisuin. Kiertotalouden periaatteet voisi kuitenkin

huomioida vahvemmin maankäyttöä ja täydennysrakentamista koskevissa
tavoitteissa. Uusien alueiden käyttöönoton asemesta rakentaminen tulisi
ensisijaisesti suunnata jo rakennetuille alueille.
Rakennusjätteen ehkäisy ja kierrätys sekä rakennusmateriaalien
uudelleenkäyttö ovat tärkeitä edistettäviä asioita. Niiden ohella
kiertotalousajattelu voisi ulottua myös olemassa olevien rakennusten
elinkaaren pidentämiseen korjaamalla sekä uusien rakennusten
suunnitteluun. Rakennusten elinkaari voidaan ulottaa mahdollisimman
pitkäksi silloin, kun rakennukset suunnitellaan tulevaisuuden tarpeiden
mukaan muunneltaviksi ja niiden materiaalivalinnoissa huomioidaan
kierrätettävyys ja uudelleenkäyttö mahdollisessa purkamistilanteessa. HSY
osallistuu tämän aihealueen tutkimus- ja kehittämistyöhön CIRCuIThankkeen (Circular Construction In Regenerative Cities) puitteissa.
HSY toteaa vielä, että kiertotaloustavoitteiden toteuttaminen edellyttää
sekä kiertotalousverkostojen ja materiaalivirtojen koordinointia että erilaisia
keinoja tukea ja kannustaa maakunnan asukkaita kestävissä arjen
valinnoissa. HSY osallistuu seudullisen kiertotaloustyön edistämiseen
Uudenmaan kiertotalouslaakso -hankkeen puitteissa.
Ympäristövastuullisen kuluttamisen ja kestävän ruokajärjestelmän
tavoitteita HSY edistää Kestävän kaupunkielämän ohjelman puitteissa
toteutettavin hankkein.
Vesihuolto
Ympäristöselostuksessa on huomioitu käynnissä olevat kansalliset ja
maakunnalliset vesihuoltoon liittyvät uudistus- ja strategiatyöt. HSY toteaa,
että Uusimaa -ohjelman seurantaa voisi täydentää loppusyksystä 2021
valmistuvan Uudenmaan vesihuollon toimenpidesuunnitelman toteutumista
kuvaavalla mittarilla. HSY on osallistunut aktiivisesti Uudenmaan
vesihuollon toimenpidesuunnitelman valmisteluun ja pitää maakunnallista
strategiatyötä tärkeänä.
Lisätietoja:

CIRCuIT-hanke https://www.hsy.fi/ymparistotieto/projektit-jahankkeet/circuit-hanke/
Uudenmaan kiertotalouslaakso -ohjelma https://kiertotalouslaakso.gnf.fi/
Kestävän kaupunkielämän ohjelma https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-jailmasto/kestavan-kaupunkielaman-ohjelma/

Käsittely

Hallituksen jäsen Leo Stranius ilmoitti kuuluvansa Uudenmaanliiton
maakuntahallitukseen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (yleislausekejäävi).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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19.11.2021

Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 19.11.2021 § 157
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Hallitukselle on toimitettu sähköisesti kuntalain 92 §:n mukaista
ottomenettelyä varten seuraavat päätökset ajalta 12.10.-16.11.2021:
Jätehuollon toimialajohtaja
 yleispäätös § 20–22
 hankintapäätös § 27
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja
 seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 27–30
Talousjohtaja
 yleispäätös § 9–10
Toimitusjohtaja
 hankintapäätös § 31–33
 yleispäätös § 27, 29–30
Tukipalvelut tulosalueen johtaja
 Yleispäätös § 10
Vesihuollon toimialajohtaja
 hankintapäätös § 40–41
 yleispäätös § 20
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
 Korvauspäätös § 28–33

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 16.11.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 19.11.2021 § 158

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Vesihuollon yksiköiden yhdistäminen
Lisätietoja: controller Mervi Copeland, puh. 09 1561 3088 ja
verkkopalveluyksikön yksikönpäällikkö Pentti Janhunen, puh. 09 1561
3756
HSY:n vesihuollon ehkäpä suurin tulevaisuuden haaste on vesihuoltoomaisuuden arvosta huolehtiminen, kun investointitaso kaiken kaikkiaan
säilyy näköpiirissä olevat vuodet todennäköisesti korkeana. Vesihuoltoomaisuudesta luokkaa 80% n verkostoissa, jotka samalla ovat omaisuuden
arvon hallinnan kannalta hankalin omaisuusluokka. Omaisuudenhallinta on
jo nyt osa jokapäiväistä työtämme mutta näemme siinä kuitenkin tarvetta ja
mahdollisuuksia kehittyä. Kehittymisen keinoina ovat mm.
vesihuoltoverkostojen strateginen suunnittelu, vesihuollon
omaisuudenhallinnan uudet toimintamallit sekä vesihuollon toimialan
yhteisten tietojärjestelmien, mm. verkko- ja paikkatietojärjestelmien,
kehittäminen.
Luodaksemme mahdollisimman hyvät edellytykset tälle kehitykselle
vesihuollon toimialalla suunnitellaan vesihuollon talous- ja hallintoyksikön
ja vesihuollon verkko-osaston verkkopalveluyksikön yhdistämistä yhdeksi
yksiköksi vesihuollon toimialajohtajan alaisuuteen. Yhdistämisen tarkoitus
on keskittää koko vesihuollon toimialaa palvelevia tehtäviä. Yhdistäminen
mahdollistaa tehtävien nykyistä kokonaisvaltaisemman kehittämisen
huomioiden aiempaa paremmin sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden
odotukset.
Ennen lopullista päätöstä yksiköiden yhdistämisestä työnantaja järjestää
lain ”Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa”
mukaiset yhteistoimintaneuvottelut sen henkilöstön kanssa, joita muutos
koskee. Yhteistoimintamenettelyssä työntekijöillä on mahdollisuus
keskustella ja kysyä suunnitteilla olevasta muutoksesta, vaikuttaa siihen ja
esittää vaihtoehtoja. Yhteistoimintamenettelyyn lähetetään erillinen kutsu.
Kaikkien muutosalueella (talous- ja hallintoyksikön ja verkkopalveluyksikön
henkilöstö) olevien henkilöiden työsuhteet, palkka ja muut edut säilyvät
muutoksessa ennallaan. Muutoksen jälkeen toiminnan kehittämistä
lähdetään yhdessä suunnittelemaan koko toimialan tarpeet huomioiden.
Muutosten on alustavasti ajateltu tapahtuvan 1.1.2022.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 19.11.2021 § 159
Esittelijä
Valmistelija

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

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 17.12.2021, klo
9.00 kokoushuoneessa Kaivanto (Ilmalankuja 2 A, Helsinki). Esikokous
alkaa jo klo 8.30.
Hallituksen seuraava iltakoulu pidetään torstaina 25.11.2021 alkaen klo 16
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla (Hernepellontie 24, 00560 Helsinki).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA

11/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 144, § 145, § 146, § 147, § 156, § 157, § 158, § 159

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 149
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.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 150, § 151, § 152, § 155
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.

PÖYTÄKIRJA

11/2021

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

PÖYTÄKIRJA

11/2021

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) annetun lain
nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksen tiedoksi.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Oikeudenkäyntimaksut
Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
sekä maksujen määrää tarkistavan oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019
jälkeen vireille tulevista hankinta-asioista seuraavasti:
1) Hankinta-asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050
euroa.
2) Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 euroa.
3) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
4) Hankinta-asioissa peritään 2.050, 4.100 tai 6.140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se
jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
5) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 153, § 154
OIKAISUOHJE HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Hankinnan alittaessa hankintalain kansallisen kynnysarvon tai
erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon
Hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavissa, tai erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle
hankintalaissa tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisun vireille tulosta tai kunta lain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
päätös on nähtävillä HSY:n internet sivuilla.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30 -15.30.
Hankintaoikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Kirjaamon yhteystiedot ovat
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
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