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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 17.12.2021 § 160

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 Lindroosin (varalla Dennis
Pasterstein) ja Taisto Miettisen (varalla Tia Seppänen).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Dennis Pastersteinin ja Tia Seppäsen.
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Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 17.12.2021 § 161
612/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

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

Hankkeen tausta ja toteutustarve
Kalasatamasta Pasilaan -hanke yhdistää Kalasatamassa sijaitsevan Nihdin
tulevan asuinalueen Pasilaan 4,5 kilometriä pitkällä raitiotiellä.
Rakentaminen alkoi vaiheittain vuonna 2021 ja tämän hetken tavoite
yhteyden valmistumiselle on vuonna 2024.
Hanke toteutetaan kahtena projektiallianssina (Sörkan Spora ja Karaatti),
joiden tilaajaosapuolina ovat Helsingin kaupunki ja Helsingin kaupungin
liikenneliikelaitos (HKL).
Alliansseihin sisällytetään yhteyden varrella olevia muita maarakennus-,
kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Nämä rakennustyöt liittyvät
ympäröivän maankäytön kehittämiseen ja alueiden kunnallistekniikan
parantamiseen.
Rakentaminen aloitettiin elo-syyskuussa 2021 raitiotiehankkeen
ulkopuolisilla töillä Nihdissä ja Pasilassa. Nihdissä tehdään
kaupunkikehityksenä uudisrakentamista ja Pasilassa parannetaan
olemassa olevaa raitiotieverkostoa. Näiden töiden aiheuttamat
kustannukset katetaan Kalasatamasta Pasilaan – allianssibudjetin
ulkopuolelta Helsingin kaupungin muusta investointirahoituksesta.
Hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja ja lisäksi
samalla toteutetaan muitakin HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia
vesihuollon investointitöitä urakoiden alueilla. Esimerkiksi johtojen
uusimisia on tarkoituksenmukaista toteuttaa urakoiden alueilla tässä
samassa yhteydessä. Lisäksi työn aikana tullaan rakentamaan vesihuollon
tilapäisjärjestelyjä vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi.
Vesihuollon suunnitelmat ja toteutus
Hankkeen yhteydessä laaditaan vesihuollon johtosiirtoihin ym.
vesihuoltojärjestelyihin liittyvät suunnitelmat. Suunnitelmat perustuvat
HSY:n vesihuollon verkko-osaston laatimiin esisuunnitelmiin, joissa on
huomioitu vesihuollon tarpeet elinkaaren kannalta optimoiduin
kokonaisuuksin. Johtosiirtojen ohella uusitaan alueen vesihuoltoa
laajemminkin sekä rakennetaan työnaikaisia vesihuollon tilapäisjärjestelyjä.
Toteutussuunnitelmat laaditaan allianssin toimesta HSY:n ohjauksessa ja
hyväksyminä.

Allianssit vastaavat toteutuksesta myös vesihuollon osalta. HSY:n
tehtävänä on vesihuollon verkostotekninen valvonta, HSY:lle määritellyt
liittämis- ja sulkemistyöt ja verkoston vastaanotto.
Kustannukset

Vesihuollon kustannukset HSY:lle ovat Kalasatamasta Pasilaan hankkeessa laaditun kustannusarvion mukaan yhteensä noin 24,0 milj.
euroa (alv 0%). Edellä mainittu sisältää Pasilan ja Nihdin valmistelevat työt,
mutta ei sisällä Vallilanlaakson (lohko 4) osuutta, jonka asemakaava ei ole
vielä lainvoimainen. Vallilanlaakson HSY:n osuuden tämänhetkinen
kustannusarvio on noin 4,0 milj. euroa, mutta lopullinen
tavoitekustannustaso tarkennetaan myöhemmin hankeosan
kehitysvaiheessa.
Kaupunkien hankkeiden tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset
jaetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen kt-sopimuksen mukaisesti johtojen
iän mukaan hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n osuus on 2,5 % /
johdon käyttövuosi.
Vesihuollon kustannukset lohkoittain on esitetty hankesuunnitelmassa.

Henkilöresurssit

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

Aikataulu

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi toukokuussa 2020. Nihdin
esirakentaminen alkoi heinäkuun 2021 alussa ja kunnallistekniikan
rakentaminen aloitetaan alkukesästä 2022. Pasilan rakentaminen aloitettiin
syyskuussa 2021 Veturitiellä ja Pasilankadulla. Hermannin rantatiellä
rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2022 alussa sekä Kalasatamassa
ja Vallilanlaaksossa vuonna 2023. Raitiovaunuliikenne Kalasatamasta
Pasilaan on tavoitteena aloittaa syksyllä 2024.

Hankesuunnitelman hyväksyminen ja päätöshistoria
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.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman ja
hankkeen toteuttamisen 13.6.2018.
HSY:n hallitus päätti 12.6.2020 valita osaltaan Kalasataman
raitiotiehankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaviksi konsortioiksi
ryhmittymät Sörkän spora ja Karaatti.
HSY:n hallitus päätti 12.6.2020 hyväksyä Kalasataman raitiotiehankkeen
allianssikumppanien valinnan HSY:n osalta ja kehitysvaiheen hankinnan
Helsingin kaupungilta.
HSY:n hallitus päätti 28.5.2021 hyväksyä Kalasatamasta Pasilaan –
raitiotiehankkeen riippumattomien valmistelevien töiden (Pasila, Nihti)
hankesuunnitelman enintään hintaan 4,8 M€ (alv 0 %).
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
(RYJA) päätti 3.6.21 oikeuttaa teknisen johtajan tilaamaan Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitokselta (HKL):





Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen
Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamistyöt
Pasilan Radanrakentajantien, Ratamestarinkadun,
Asemapäällikönkadun ja Pasilankadun kadunrakennustyöt

HKL:n johtokunta päätti 9.11.2021, että Kalasataman raitiotie –hankkeen
alliansseissa siirrytään toteutusvaiheeseen 19.11.2021. Samalla
johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään
toteutussuunnitelman edellyttämät tilaukset. Edellä mainittu ei sisällä
Vallilanlaakson (lohko 4) osuutta, jonka asemakaava ei ole vielä
lainvoimainen.
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
(RYJA) päätti 18.11.21 oikeuttaa teknisen johtajan tilaamaan
liikenneliikelaitokselta (HKL) Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen lohkojen
1, 2, 3 ja 5 liittyvien hankkeiden toteutuksen enintään 71 775 000 euron
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hyväksyä Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen vesihuollon
hankesuunnitelman siten, että hankkeen HSY:n kustannukset joulukuun
2021 hintatasosta ovat ilman Vallilanlaakson hankeosuutta enintään 24,0
milj. euroa (alv 0 %),
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 sekä riittävästä ja selkeästä raportoinnista
HSY:lle.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen vesihuollon
hankesuunnitelma
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Vesihuollon toimialajohtajan viran täyttäminen (AK)
Hallitus 17.12.2021 § 162
1414/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222
HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 24.09.2021 julistaa vesihuollon
toimialajohtajan viran julkisesti haettavaksi. Hakuaika oli 1.10.- 24.10.2021.
Hakuilmoitus julkaistiin sähköisenä HSY:n intranetissä, julkisilla
verkkosivuilla ja somekanavissa, Oikotiellä, HS.fi:ssä, Kuntalehti.fi:ssä,
Duunitorilla, Mol.fi-sivuilla, KTK tekniikan asiantuntijat ry:ssä, sekä
Vesilaitosyhdistyksen työnhakusivuilla. Ilmoitus julkaistiin myös printtiHelsingin Sanomissa.
Hakijalta edellytettiin kelpoisuusehtona tehtävään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa, hyvää käytännön perehtyneisyyttä
kunnallistekniikkaan, vahvaa johtamiskokemusta sekä kaksikielisellä virkaalueella vaadittava kotimaisten kielten taito. Lisäksi arvostettiin laajaa
kokemusta vesihuollon toimialasta, organisaation strategia- ja
kehittämistyöstä sekä kunnallishallinnosta. Virassa on kuuden kuukauden
koeaika.
Toimitusjohtajan lisäksi valintaa valmistelevaan työryhmään kuuluivat
hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola, varapuheenjohtaja Sirpa
Hertell sekä hallituksen jäsenet Anna Korkman ja Antti Vuorela.
Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta. Työryhmä haastatteli kuusi
hakijaa 2.11.- 8.11.2021. Hakijoista neljä haastateltiin toisen kerran 12.1117.11.2021.
Hakijoista kolme lähetettiin soveltuvuusarviointiin, jonka teki psykologi
Heidi Palo MPS Career Oy:stä. Työryhmä kuuli Heidi Palon esittelemänä
soveltuvuusarvioinnin tulokset 1.12.2021. Työryhmä käsitteli valintaa
kokouksessaan 7.12.2021 ja päätyi yksimielisesti esittämään vesihuollon
toimialajohtajan virkaan diplomi-insinööri Mari Heinosta.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valita diplomi-insinööri Mari Heinosen Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon toimialajohtajan virkaan
17.1.2022 alkaen,
b. määritellä toimialajohtajan kiinteäksi kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi
10 264 euroa sisältäen autoedun,
c. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on
esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan, sekä

d. että virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Ansiovertailu HSY toimialajohtaja vesihuolto
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Urakoitsijan valinta Blominmäen viemäritunneleiden Mikkelä II:n, Malminmäen ja Eestinkallion
urakoiden loppuunsaattamiseksi, suorahankinta (AK)
Hallitus 17.12.2021 § 163
1715/05.050.502.5020/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Hankejohtaja Jukka Yli-Kuivila, puh. 09 1561 3320
Hankepäällikkö Hanna Yli-Tolppa, puh. 050 339 4219

Yleistä

Hankinta käsittää Blominmäen viemäritunneleiden Mikkelä II:n,
Malminmäen ja Eestinkallion urakoiden loppuunsaattamisen aikaisemman
urakoitsijan hakeuduttua konkurssiin.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1397/2016) mukainen
rakennusurakka.
Kyseessä on erityisalojen hankintalain 43 §:n mukainen suorahankinta,
jossa sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä
säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä
riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen
äärimmäisen kiireen vuoksi. Tunneleiden rakennustöiden viivästyminen
aiheuttaisi koko Blominmäen puhdistamohankkeen käyttöönoton
viivästymisen ja merkittäviä lisäkustannuksia koko hankkeelle.
Selvitys hankintamenettelystä sekä ehdotus perusteluineen on esitetty
hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valita Blominmäen viemäritunneleiden Mikkelä II:n, Malminmäen ja
Eestinkallion urakoiden loppuunsaattamiseksi edullisimman tarjouksen
jättäneen urakoitsijan GRK Infra Oy 5 273 589 euron (alv 0 %)
vertailuhinnalla sekä
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä lisä- ja
muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Selvitys hankinnasta, urakoitsijan valinta, Blominmäen
viemäritunneleiden urakoiden loppuunsaattaminen
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Talousarviolainan ottaminen
Hallitus 17.12.2021 § 164
1092/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Teppo Verronen puh. 09 1561 2110
Yhtymäkokous on 19.11.2021 § 10 hyväksynyt HSY:n toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 ja valtuuttanut hallituksen
ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2022 talousarvion puitteissa
enintään 167 900 000 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. Kuntatodistusohjelmaa on viime aikoina käytetty
edullisena rahoitusvaihtoehtona maksimaalisesti ja nyt on tarpeen
konvertoida sitä pitkäaikaiseksi lainaksi.
Nyt esitetään 50 miljoonan euron talousarviolainan ottoa vesihuollon ja
jätehuollon investointien rahoitukseen. Investointimenot jatkuvat suurina ja
vuodenvaihteen kassamenot ovat erittäin suuret. Laina nostetaan tammihelmikuussa.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. ottaa pitkäaikaista (10 v.) lainaa: 50 000 000 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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Kivennäismaa-aineksen (hiekka) hankinta Metsäpirtin kompostointialueelle Kullooseen
vuosina 2022 - 2023
Hallitus 17.12.2021 § 165
1379/05.050.500.5001/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija
Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904
Hankinta-esimies Jukka Pulkka, puh. 050 431 0669

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:llä jaksolla 1.2.2022 - 31.1.2024 sekä kahdella
vuoden pituisella optiokaudella, molemmille jaksoille erikseen tarvittavan
kivennäismaa-aineksen (hiekan) hankinnan Metsäpirtin
kompostointialueelle Kullooseen. Hankinta on erityisalojen hankintalain
(1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta.
Määräaikaan 22.10.2021 klo 12.00 mennessä saatiin tarjous yhdeltä 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, jolloin päätösperusteena on tarjousten halvin hinta.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (JK )

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitseman kivennäismaa-aineksen (hiekan) Rudus Oy:ltä
hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 1 370 000 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 2 740 000 euroa.
Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen kunkin optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta Hiekka TP 64-21
- Liite 2 Tarjousten vertailutaulukko, kivennäismaa-aines (hiekka)
2022-2023
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Metanolin hankinta ajanjaksolla 1.2.2022–31.1.2023
Hallitus 17.12.2021 § 166
1507/05.050.500.5001/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826,
Yksikön päällikkö Marina Graan, puh. 050 336 3330,
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

Yleistä

Hankinta käsittää Viikinmäen, Suomenojan sekä Blominmäen
jätevedenpuhdistamoilla tarvittavan metanolin hankinnan. Metanolia
tarvitaan jäteveden sisältämän typpiravinteen biologiseen käsittelyyn hiilen
lähteeksi. Viikinmäen osalta sopimusjakso on 1.2.2022–31.1.2023, sekä
mahdollinen optiojakso 1.2.2023–31.1.2024. Suomenojan osalta
sopimusjakso on 1.2.2022–30.6.2022. Blominmäen osalta sopimusjakso
on 1.7.2022–31.1.2023, sekä mahdollinen optiojakso 1.2.2023–31.1.2024.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 30.11.2021 klo 13:00
mennessä 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 puhdistamokohtainen halvin
hinta.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. tilata tarvittavan metanolin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla jaksolla
1.2.2022–31.1.2023, Suomenojan jätevedenpuhdistamolle jaksolle
1.2.2022–30.6.2023 sekä Blominmäen jätevedenpuhdistamolla jaksolle
1.7.2022–31.1.2024 NovoChem Oy:ltä hankinnan verottoman arvon
ollessa enintään 2 800 000 euroa sisältäen noin 18 % varauksen
metanolin tarpeen ja hinnan muutoksille, sekä
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, ja
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen
optiokauden 1.2.2023–31.1.2024 hankinnasta. Mahdollinen optiokausi
mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 5
600 000 euroa. Option käytöstä tehdään erillisen päätös viimeistään neljä
(4) kuukautta ennen optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys metanolin hankinnasta ajanjaksolle 1.2.202231.1.2023
- Liite 2 Vertailutaulukko, metanolin hankinta 2022-2023
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Turpeen hankinta vuosina 2022 - 2024
Hallitus 17.12.2021 § 167
1369/05.050.500.5001/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija
Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904
Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 09 1561 3064

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n 1.2.2022 – 31.1.2024 tarvitseman irtoturpeen.
Kompostointiturvetta käytetään kompostoinnin tukiaineena tai lietteiden
imeytyksessä. Kasvuturvetta käytetään kompostimullan seosaineena.
Kiinteän kahden vuoden sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu
toistaiseksi voimassa olevana. Tällöin sopimuksen irtisanomisaika on 12
kk.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 8.11.2021 klo 10:00
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 hinnaltaan halvin tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (JK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitseman turpeen Neova Oy:ltä hankinnan verottoman
arvon ollessa enintään 3 450 000 euroa, ja
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys turpeen hankinnasta vuosina 2022-2024
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Ehdotus vuonna 2022 pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista valtion
tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki)
Hallitus 17.12.2021 § 168
1339/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen
Tietoyhteistyöyksikön päällikkö Sirpa Joukainen puh. 050 430 9510
Erityisasiantuntija Heikki Levola puh. 050 368 8881
Seututietoasiantuntija Anna-Maria Kotala puh. 050 341 1459
HSY:n tonttikustannustoimikunta on valmistellut Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselle ARA:lle tehtävän ehdotuksen valtion tukemaan
asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) vuonna 2022 osoitettavien tonttien
enimmäishinnoiksi pääkaupunkiseudulla. Toimikunta koostuu Espoon,
Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, ARA:n, Kuntaliiton ja HSY:n edustajista.
Enimmäishinnat esitetään tonttihintakartoilla kaupunkien aluejakoihin
perustuen (Helsingin osa-alueet, Espoon pienalueet, Vantaan
kaupunginosat sekä Kauniainen kokonaisena kuntana). Enimmäishinta
määritellään euroina rakennusoikeuskerrosneliömetriä kohden.
Hintakarttaan liittyen annetaan soveltamisohjeita mm. sijainti- ja
laatutekijöiden huomioon ottamiseksi tonttikohtaista enimmäishintaa
määriteltäessä. Esityksensä taustaksi toimikunta seuraa ja analysoi
hintojen muuttumista pääkaupunkiseudun tonttimarkkinoilla. Keskeisenä
indikaattorina hintojen tarkistuksessa käytetään kuntien markkinahintaarvioita sekä asiantuntemusta ajankohtaisesta markkinatilanteesta.
Esitys koostuu karttasarjasta, joka sisältää kolme karttaa
(enimmäishintakartta kerrostalotonteille, enimmäishintakartta
pientalotonteille ja indeksikartta) sekä hintataulukon. Tapauskohtaisen
hinnoittelun alueella otetaan käyttöön hinnoittelumalli, joka luo kehikon
ARA-hinnan määräytymiselle. Hinnoittelumallin käyttöönotto lisää
avoimuutta ja sen odotetaan virtaviivaistavan enimmäishintoja koskevaa
neuvotteluprosessia. Vantaalla Tikkurilan ja Myyrmäen kaupunginosat
esitetään siirrettäväksi tapauskohtaisesti hinnoiteltavaksi alueeksi vuoden
2022 alusta lähtien.
Toimikunta esittää, että vuonna 2022 sovellettavia enimmäishintoja
korotetaan Vantaalla 2 % Koivukylän, Ilolan, Viertolan, Hiekkaharjun,
Martinlaakson, Koivuhaan, Tammiston, Kaivokselan ja Kivistön
kaupunginosissa ja Espoon Muuralassa 5 %. Muilla kiinteän hinnoittelun
alueilla hintoja esitetään korotettavaksi yhdellä eurolla sekä
kerrostalotonttien että pientalotonttien osalta.
Soveltamisohjeisiin on lisätty uudeksi kohdaksi 9 hinnoittelumalli, jota
sovelletaan tapauskohtaisesti neuvoteltavalla alueella. Muut
soveltamisohjeet ovat voimassa ainoastaan aluekohtaisesti määritellyn
kiinteän hinnoittelun alueella.

Toimikunnan ehdotus vuodelle 2022 perusteluineen on oheisaineistona.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle hyväksyttäväksi
valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) vuonna 2022
sovellettavat tonttien enimmäishinnat liitteenä olevien hintakarttojen,
hintataulukon ja niihin liittyvien soveltamisohjeiden mukaisesti,
b. lähettää päätöksensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle sekä
jäsenkunnille: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupunginhallituksille.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
-

Liite 1 AK Hintakartta 2022
Liite 2 AP hintakartta 2022
Liite 3 Indeksikartta 2022
Liite 4 Enimmäishinnat AK ja AP kaupunginosissa
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Yhtymäkokouksen 19.11.2021 päätösten täytäntöönpano
Hallitus 17.12.2021 § 169
1723/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n syysyhtymäkokouksessa 19.11.2021 käsiteltiin seuraavia asioita;







Sidotun investointimäärärahan korottaminen
HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024
Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen
saneerauksen hankesuunnitelma
Kruunusillat raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma
Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan
vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta
Sidonnaisuusilmoitukset

Lisäksi yhtymäkokous päätti kehottaa kuntayhtymän hallitusta jatkossa
ottamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa, sekä muussa
kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle asetetut
omistajaohjauksen tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvutavoitteen.
Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tarpeen erityisesti
vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitsemiseksi.
Hallintosäännön (3 §) mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. merkitä 19.11.2021 yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi, sekä
b. todeta, että päätökset voidaan kuntalain 143 §:n estämättä panna
täytäntöön.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Hallituksen jäsenten osallistuminen Uudenmaan Maakuntaparlamenttiin 10.-12.2.2022
Hallitus 17.12.2021 § 170
1724/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
Uudenmaan Maakuntaparlamentti on toteutumassa tämän hetken tilanteen
mukaan 10.-12.2.2022.
Maakuntaparlamentin puheenaiheita ovat tällä kertaa tutkimuksen ja
osaamisen teemat, maakunnan ilmastotyö sekä Uudenmaan
edunvalvonnan tehostaminen.
Torstain 10.2.2022 ohjelmaosuus kello 11–16 pidetään Eteläsatamassa
Silja Symphonylla. Ohjelma jatkuu, kun laiva matkaa kohti Tukholmaa. Voit
osallistua pelkästään satamassa ennen laivan lähtöä järjestettävään
osuuteen tai koko parlamentin ohjelmaan.
Satamassa pidettävän osuuden osallistumismaksu on 60 euroa ja koko
parlamentin ohjelman osallistumismaksu hyttimajoituksella on 320 euroa.
Osallistujalla on kuluton peruutusoikeus, kun tapahtumaan on aikaa
enemmän kuin 28 vuorokautta.
Lisätietoja Uudenmaan liiton verkkosivuilta: Maakuntaparlamentti 2022.
HSY on saanut ilmoittautumiseen lisäaikaa 17.12.2021 asti.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää valita keskuudestaan jäsenet osallistumaan Uudenmaan
Maakuntaparlamenttiin 10.-12.2.2022 siten, että osallistujille maksetaan
osallistumismaksu ja muut asianmukaiset korvaukset.

Päätös

Hallitus päätti valita jäsenet Kristiina Lindroosin, Tuomas Suihkosen ja Kari
Kuusiston osallistumaan Uudenmaan Maakuntaparlamenttiin 10.12.2.2022 siten, että osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja muut
asianmukaiset korvaukset.

Liitteet
- Maakuntaparlamentin ohjelma 2022
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 17.12.2021 § 171
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 16.11.-14.12.2021:
Jätehuollon toimialajohtaja
 yleispäätös § 23–25
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja
 seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 31–32
Toimitusjohtaja
 hankintapäätös § 34–37
 yleispäätös § 31–32
Tukipalvelut tulosalueen johtaja
 Yleispäätös § 11–12
Vesihuollon toimialajohtaja
 hankintapäätös § 42–44
 yleispäätös § 21–23
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
 Korvauspäätös § 34–37

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 14.12.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 17.12.2021 § 172

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Seutu- ja ympäristötiedon sidosryhmätyytyväisyystutkimus 2021
Lisätietoja: tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657 7990
yksikön päällikkö Silja Huuhtanen, puh. 040 836 9198
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää HSY:n seutu- ja ympäristötiedon
sidosryhmien tyytyväisyyttä palveluihin, sekä kartoittaa, miten
tulevaisuudessa voitaisiin vastata entistä paremmin sidosryhmien
tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2021 sähköpostikyselynä, jota
täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Kohderyhmän muodostivat HSY:n
seutu- ja ympäristötiedon sidosryhmät.
Vastaajista 77 % oli osallistunut HSY:n seutu- ja ympäristötiedon
järjestämään seminaariin ja/tai työpajaan ja 44 % sidosryhmäkokouksiin,
46% oli hakenut aineistoja verkkosivuilta, 42% tehnyt hanke- tai
tutkimusyhteistyötä ja 31% oli asioinut henkilökohtaisesti seutu- ja
ympäristötiedon asiantuntijoiden kanssa.
Yhteistyön sujuminen seutu- ja ympäristötiedon kanssa sai arvosanan 4,4.
Seutu- ja ympäristötiedon järjestämien seminaarien ja muiden
sidosryhmätilaisuuksien hyödyllisyys sai arvosanan 4,3. (asteikko 1 =
onnistunut erittäin huonosti … 5 = onnistunut erittäin hyvin)
Tulevaisuudessa odotettiin lisää tietoa mm. kulutuksen ilmastopäästöistä
sekä uudelleenkäytön potentiaalista ja toteumasta liittyen kiertotalouteen.

Asiantuntijalausunto valtakunnalliseen jätesuunnitelmaluonnokseen
Lisätietoja: jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja valtakunnallisen
jätesuunnitelman luonnoksesta (Kierrätyksestä kiertotalouteen –
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027). Jätesuunnitelmassa
esitetään jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030
sekä yksityiskohtaiset tavoitteet vuoteen 2027 sekä toimenpiteet, joihin on
ryhdyttävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma korvaa
valtioneuvoston 19.12.2017 vahvistaman valtakunnallisen
jätesuunnitelman vuoteen 2023.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma on valtiohallintoa sitova asiakirja. Tästä
syystä esitetyillä linjauksilla on jatkossa keskeinen merkitys uusien

ohjauskeinojen säätämisessä. Jätesuunnitelman painopisteet ovat
pysyneet ennallaan: yhdyskuntajätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu sekä rakentamisen jätteet. Jätesuunnitelmassa on
lisäksi omina toimenpidekokonaisuuksinaan käsitelty tiedon oikeellisuus ja
digitaalisuus, jätteen synnyn ehkäisyä sekä pakkausjätteitä koskevat
toimenpiteet.
HSY on lausunnossaan ottanut kantaa mm. tiedon oikeellisuuteen ja
digitaalisuuteen tähtääviin tavoitteisiin, jätteen synnyn ehkäisyä,
yhdyskuntajätehuoltoa ja pakkausjätteitä koskeviin toimenpide-ehdotuksiin
sekä biohajoavaa jätettä ja rakentamisen jätettä koskeviin ehdotuksiin.
HSY:n lausuntopalvelu.fi-alustassa antama lausunto on liitteenä.
Asiantuntijalausunto jätelain muutosesitykseen
Lisätietoja: jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta jätelain ja
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamiseksi.
Esityksessä ehdotetaan muutoksia jätealan rekisterisääntelyyn ja
muutettaisiin jätteen ammattimaisen kuljetus- tai välitystoiminnan
hyväksymisen edellytyksiä. Lisäksi esityksessä säädettäisiin uusista
jätehuolto-, tuottaja- ja siirtoasiakirjarekisteristä. HSY:n lausuntopalvelu.fialustassa antama lausunto on liitteenä.
Jätealan asetukset on hyväksytty
Lisätietoja: jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046
Valtioneuvosto on hyväksynyt yhteensä yhdeksän jätelakia tarkentavaa
asetusta, jotka tulivat voimaan 1.12.2021. Uusi jäteasetus velvoittaa
nykyistä laajempaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen. Kunnan tulee
järjestää biojätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston
asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2022 alkaen. Biojätteen erilliskeräys
laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa
viimeistään 19.7.2024. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä
tapahtuvalla kompostoinnilla, josta on ilmoitettava kunnan
jätehuoltoviranomaiselle.
Kunnan on myös järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa
vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023.
Jätelain mukaan pakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä tapahtuu
heinäkuusta 2023 lähtien yhteistoiminnassa pakkausten tuottajien kanssa,
ja tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä.
Lisäksi kunnan on järjestettävä alueellisia vastaanottopaikkoja muille
asumisessa syntyville jätteille, joita ei kerätä kiinteistöillä. Tällaisia jätteitä
ovat muun muassa tekstiilijäte, puujäte, puutarha- ja puistojäte,
suurikokoiset käytöstä poistetut esineet, pienimuotoisessa rakennus- ja
purkutoiminnoissa syntyvä jäte sekä vaarallinen jäte. Tekstiilijätteen
alueellinen vastaanotto alkaa viimeistään 1.1.2023.
Uudessa pakkausjäteasetuksessa pakkausjätteelle asetetaan EUsäännöksiä vastaavat kierrätystavoitteet ja niiden nykyistä tiukemmat
laskentamenetelmät. Tuottajien tulee järjestää koko maan kattava
alueellinen keräys pakkausjätteelle, joka jää kuntien asuinkiinteistöillä
järjestämän keräyksen ulkopuolelle. Tuottajien velvollisuus on myös
järjestää kattava alueellinen keräys kuntien ja jätehuoltoyritysten
kiinteistöiltä keräämälle pakkausjätteelle sekä yritysten pakkausjätteelle.

HSY on käynnistänyt jätehuoltomääräysten tarkistustyön säädösmuutosten
johdosta.
Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi
kaavoitus- ja rakentamislaiksi
Lisätietoja: Asumisen asiantuntija Miliza Ryöti, puh. 050 560 4717
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen hallituksen
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi uusi kaavoitus- ja rakentamislaki siten, että voimassa oleva
maankäyttö- ja rakennuslaki korvattaisiin kokonaan uudella lailla. Uuden
kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutoksen
hillintään ja sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseen liittyvää sääntelyä, edistää kiertotaloutta sekä mahdollistaa
alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallinen
digitaalisuus. HSY on antanut ehdotuksesta lausunnon 7.12.2021.
Katsaus syksyn 2021 ilmanlaatuun
Lisätietoja: ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 401
7826, ilmansuojeluasiantuntija Saija Korhonen, puh. 050 5963102
HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua monipuolisin ja jatkuvin
mittauksin 11 mittausasemalla. Ilmanlaatua mitataan liikenteen ja
puunpolton vaikutusalueilla sekä tausta-alueilla Luukissa ja Kalliossa. Osa
ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä (Helsingissä Helsingin keskusta,
Mäkelänkatu, Vartiokylä ja Kallio, Espoossa Leppävaara ja Luukki sekä
Vantaalla Tikkurila) ja osan paikkaa siirretään vuodenvaihteessa. Vuonna
2021 siirrettävät mittausasemat sijaitsevat Helsingissä Töölöntullissa ja
Katajanokalla, Espoossa Matinkylässä ja Vantaalla Ruskeasannassa.
Syksyn ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudun kaikilla mittausasemilla
suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Hetkittäin ilmanlaatu kuitenkin
heikkeni jopa huonoksi ja erittäin huonoksi. Syksyn huonot ja erittäin
huonot ilmanlaadun tunnit osuivat pääasiassa marraskuulle
talvirengaskauden alkuun, ja ne aiheutuivat pääasiassa hengitettävistä
hiukkasista eli katupölystä. Katupöly on pääasiassa autojen renkaiden
jauhamaa asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat rouhivat
ilmaan hiukkasia. Kuivilta kaduilta pöly pääsee nousemaan ilmaan
liikennevirtojen ja tuulen nostattamana.
Ilmansaasteiden mitatut pitoisuudet olivat syksyllä alle raja-arvojen.
Pölyisiä päiviä, jolloin hengitettävien hiukkasten massapitoisuudet ylittivät
raja-arvotason (50 µg/m3 vuorokauden keskiarvona), oli
Mannerheimintiellä ja Töölöntullissa 3, Mäkelänkadulla 2 ja Leppävaarassa
1. Hengitettävien hiukkasten WHO:n terveysperusteisen
vuorokausiohjearvo (50 µg/m3, 3 ylitystä sallitaan vuodessa) ylittyi syksyllä
Mannerheimintiellä ja Töölöntullissa.
Pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet ylittivät syksyllä WHO:n
vuorokausiohjearvotason, joka on 25 µg/m3 (saa ylittyä 3 kertaa
vuodessa). Taso ylittyi Katajanokalla sekä Matinkylässä kerran,
Ruskeasannassa, Leppävaarassa sekä Mäkelänkadulla 2 kertaa ja
Mannerheimintiellä 3 kertaa. Mannerheimintiellä varsinainen ohjearvo ylittyi
marraskuussa, kun ohjearvotason ylityksiä on ollut vuoden aikana 4.

Mannerheimintien korkeisiin hiukkaspitoisuuksiin vaikutti ilmanlaadun
mittausaseman läheisyydessä oleva korjausrakentamisen työmaa.
Työmaasta johtuva pölyäminen oli kuitenkin paikallista eikä vaikuttanut
ilmanlaatuun muualla Helsingin keskustan alueella kauempana työmaasta.
WHO julkaisi uudet tiukemmat terveysperusteiset ilmanlaadun ohjearvot
tämän vuoden syyskuussa ja ne otetaan käyttöön ilmanlaadun
raportoinnissa vuonna 2022. Tässä katsauksessa oli vielä käytössä
vuoden 2006 WHO:n ohjearvot. WHO:n tiukentuneet ilmanlaatusuositukset
asettavat Suomellekin uusia haasteita Ilmansaasteiden pitoisuudet
Suomessa ylittävät useimmat WHO:n uusista ilmanlaadun ohjearvoista.
Syksyn ilmanlaatukatsaus ja aiemmat vuodenaikaiskatsaukset ovat
luettavissa HSY:n verkkosivulla osoitteessa:
https://www.hsy.fi/ilmanlaatukatsaus
Ilmanlaatua mittausasemilla voi seurata reaaliaikaisesti HSY:n
verkkosivuilla: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- HSY:n lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja
rakentamislaiksi 3.12.2021
- HSY:n lausunto hallituksen esitysluonnokseen jätelain ym
muuttamiseksi 29.11.2021
- HSY:n lausunto ehdotukseen valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi
19.11.2021
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 17.12.2021 § 173
Esittelijä
Valmistelija

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

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 28.1.2022, klo
9.00 Microsoft Teamsissa. Esikokous alkaa klo 8.30.
Hallituksen seuraava seminaari pidetään 13.1.2022 klo 8-16. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA

12/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 160, § 161, § 168, § 169, § 171, § 172, § 173

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 162, § 164, § 170
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: § 163
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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 165, § 166, § 167
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.

