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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 28.01.2022 § 1

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 Leo Stranius)
ja Taisto Miettisen (varalla Antti Vuorela).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kristiina Lindroosin ja Taisto Miettisen.
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Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)
Hallitus 28.01.2022 § 2
904/10.105.1050.10500/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen
jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan
hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti
neljännesvuosittain.
Blominmäen projektinjohtourakan prosessin ja LVI:n putkistojen ja
koneiden asennukset ovat edenneet melko hyvää vauhtia, mutta
koestettavia kokonaisuuksia on syntynyt toivottua hitaammin.
Prosessiputkistoja on asennettu noin 94 % kokonaiskilomäärästä ja LVItöiden valmiusaste on noin 88 %. Sähkö- ja instrumentointikytkennät ja
koestus ovat edenneet hieman odotettua hitaammin.
Urakka on yleisaikataulusta jäljessä. HSY:n ja YIT:n johdon neuvotteluissa
on saavutettu yhteisymmärrys tavoitehintaan vaikuttavista muutoksista ja
puhdistamon käyttöönoton aikatavoitteesta. Jätevesien kääntöä
Blominmäkeen tavoitellaan alkavaksi 30.8.2022 mennessä ja puhdistamon
tavoitellaan olevan täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun
mennessä.
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy julistettiin konkurssiin 25.11.2021. Sen
viemäritunneliurakat Mikkelä II, Malminmäki ja Eestinkallio olivat
rahoitusvaikeuksien vuoksi jääneet huomattavasti jälkeen aikataulustaan jo
aiemmin. HSY:n hallitus teki hankintapäätöksen GRK Infra Oy:n valinnasta
ko. urakoiden kesken jääneiden töiden pääosan tekijäksi. Muiden
urakoiden kannalta kriittiset työvaiheet on tavoitteena saada valmiiksi
maalis-huhtikuussa 2022 ja loput urakoihin liittyvät 30.6.2022 mennessä.
Hankkeen tilannekatsaus 31.12.2021 on esitetty tämän asian liitteessä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen
jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 31.12.2021, jonka
mukaan hankkeen kokonaiskustannusarvio on 511 milj. euroa, josta
puhdistamon projektinjohtourakan osuus on 293 milj. euroa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen tilanneraportti
31.12.2021

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§3

2/2022

28.01.2022

Pitäjänmäentien ja Kaupintien päävesijohdon saneeraus välillä Meijeritie – Takkatie,
urakoitsijan valinta
Hallitus 28.01.2022 § 3
1716/05.050.502.5020/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Verkostoprojektit yksikön päällikkö Ilpo Korhonen, puh. 09 1561 2273
Projektipäällikkö Iiro Hannula, puh. 050 462 1474

Yleistä

Pitäjänmäessä Pitäjänmäentien ja Kaupintien varrella Meijeritie – Takkatie
välisellä osuudella saneerataan vanha teräksinen päävesijohto DN600
kokoon DN800 600 metrin matkalta. Päävesijohdon rinnalle rakennetaan
360 metriä uutta jakeluvesijohtoa korvaamaan elinkaarensa päässä oleva
vanha jakeluvesijohto, joka nykyisin sijaitsee viemärin kanssa samassa
Pitäjänmäen vesihuoltotunnelissa. Samalla rakennetaan uusi
aluemittauskaivo.
Nyt saneerattava päävesijohto liittyy vuonna 2016 käyttöön otettuun LänsiEspoon runkolinjaan. Helsingin puolella runkolinjaa syöttävää
päävesijohtoa on suurennettu kokoon DN800 aikaisemmin Vihdintien
alittavalta osuudelta vuonna 2015 ja Raidejokerin työmaan yhteydessä
Pajamäentien ja Takkatien väliseltä osuudelta vuonna 2020. Nyt
saneerattava vuonna 1967 rakennettu linja sijoittuu näiden osuuksien
väliin. Hankesuunnitelma on hyväksytty HSY:n hallituksessa 18.6.2021.

Selvitys hankinnasta

Selvitys tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus urakoitsijan valinnasta
perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätösehdotus perustuu
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) kynnysarvon alittava
rakennusurakka, joka toteutettiin tarjouspyynnöllä.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valita päävesijohdon saneerauksen välillä Meijeritie-Takkatie
urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen VM Suomalainen Oy:n 1 925
402,00 euron (alv 0 %) vertailuhinnalla,
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Selvitys hankinnasta
- Tarjousten vertailutaulukko
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Biojätteen käsittelyn pyöräkuormaajatyöt 2022–2024
Hallitus 28.01.2022 § 4
1253/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Tiila Korhonen, puh. 050 307 2448
Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 040 334 2865

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n ajalla 1.3.2022 - 29.2.2024 tarvitsemat
Biojätteenkäsittelyn pyöräkuormaajatyöt Ämmässuon
ekoteollisuuskeskuksessa. Kiinteän kahden vuoden sopimuskauden
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tällöin sopimuksen
irtisanomisaika on 12 kk.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 30.12.2021 klo 10:00 mennessä saatiin
tarjoukset viideltä alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitseman biojätteenkäsittelyn pyöräkuormaajatyöt
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa Kaiwur Oy:ltä hankinnan
verottoman arvon ollessa enintään 2 200 000 euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1, Selvitys biojätteenkäsittelyn pyöräkuormaajatöiden
hankinnasta
- Liite 2, Vertailutaulukko
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Materiaalien siirtopalvelut 2022 - Ämmässuon alueella ja Vantaan energian jätevoimalaan
Hallitus 28.01.2022 § 5
1632/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Tiila Korhonen, puh. 050 307 2448
Hankinta-asiantuntija Ari-Santeri Talja, puh. 050 569 6589

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:llä jaksolla 1.6.2022–31.5.2025 sekä mahdollisen
kahden vuoden optiokauden kuorma-autopalveluita materiaalisiirtoihin
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella sekä jätteen kuljetuksia
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta Vantaan Energian jätevoimalaan
sekä yksittäisiä kilometrilaskutteisia ajoja. Siirto Ämmäsuolta jätevoimalaan
ja kilometrilaskutteiset ajot pitävät sisällään jätteen kuljettamisen
kohteeseen ja paluun tyhjillä lavoilla takaisin Ämmässuolle.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 18.1.2022 klo 9.00 mennessä saatiin
tarjoukset kolmelta alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat kuljetuspalvelut Espoon KTK Oy:ltä hankinnan
verottoman arvon ollessa enintään 2 200 000 euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen
optiokauden hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien
hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 3 700 000 euroa.
Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta Materiaalien siirtopalvelut-Ämmässuon
alueella ja Vantaan Energian jätevoimalaan

- Liite 2, Tarjousten vertailutaulukko
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Oikaisuvaatimus veden toimituksen keskeytymisestä aiheutuneen laitevahingon korvaamista
koskevaan päätökseen
Hallitus 28.01.2022 § 6
1573/00.04.041.0410/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen
Lakimies Maria Relander, puh. 050 573 3761

Asian tausta

HSY:lle on saapunut 23.12.2021 päivätty oikaisuvaatimus HSY:n
vesihuollon verkko-osaston johtajan vahingonkorvauspäätöksestä
9.12.2021 § 38, joka koski kiinteistön lämpimän käyttöveden
kiertovesipumpun rikkoutumisesta vaaditun vahingonkorvauksen
hylkäämistä.
Liittyjäasiakas oli hakenut HSY:ltä korvausta pumpun korjauksesta ja
vaihtamisesta aiheutuneista kuluista. Hakemuksen mukaan 16.-17.1.2021
on Nimismiehenmäen alueella tapahtunut äkillinen vesikatko, joka on
aiheuttanut As Oy Nimismiehenmäki 15 lämpimän käyttöveden
kiertovesipumpun rikkoutumisen. Hakijayhtiön mukaan 16.-17.1.2021
vesijohdon korjaustöiden jälkeen verkostoon päässyt ilma on aiheuttanut
kiinteistön kiertovesipumpun vikaantumisen. Korvausvaatimus on tämän
asian liitteenä 1.
HSY:n vesihuollon verkko-osaston johtaja hylkäsi hakijayhtiön
vaatimuksen. HSY:n selvityksen perusteella Lautamiehentiellä rikkoontui
valurautainen runkovesijohto, jonka seurauksena vedenjakelu keskeytyi
Nimismiehenmäen alueella korjaustyön vuoksi. Vesijohtoverkostoon
kytkettyjen kvv-laitteiden tulee kuitenkin kestää veden keskeytykset, joita
voi aiheutua esimerkiksi yllättävissä putkirikkotilanteissa, eikä siitä siten
varoiteta kiinteistöille jaettavissa ennakkoilmoituksissa. Päätösesitys sekä
päätös ovat tämän asian liitteinä 2–3.

Oikaisuvaatimus

Hakijayhtiöltä on saapunut määräaikaan mennessä korvauspäätöstä
koskeva oikaisuvaatimus. Hakijayhtiö katsoo, että kyse on HSY:n
huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä, koska katkoksen seurauksena
linjaston päähän tuli ilmapussi. Ilmapussi aiheutti sen, että sekä
Nimismiehenmäki 12 että 15 kiertovesipumput jumiutuivat
kuumentumisesta johtuen.
Hakijayhtiö on uudistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa As Oy
Nimismiehenmäki 15:lle aiheutuneista korjauskulujen korvaamisesta
täysimääräisenä.
Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 4.

HSY:n vastaus

Vesihuoltolaitos on vesihuoltolain 28.1 §:n perusteella velvollinen
korvaamaan vesihuollossa olevasta virheestä yksityiseen käyttöön tai
kulutukseen tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneen vahingon.

Vesihuoltolain 27 §:n mukaan yli 12 tunnin vesihuollon keskeytyminen
katsotaan virheeksi, jollei keskeytyminen ole aiheutunut laitoksen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei
kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka
seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai
voittaa. Myös alle 12 tunnin yhtäjaksoinen tai toistuva keskeytyminen
voidaan katsoa vesihuollon virheeksi, jollei keskeytystä voida pitää
keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.
Vesihuollon verkko-osaston lausunnon mukaan Lautamiehentiellä
rikkoontui 300 mm valurautainen runkovesijohto, jonka seurauksena
vedenjakelu keskeytyi Nimismiehenmäen alueella korjaustyön vuoksi.
Veden toimituksen keskeytys on johtunut ennalta arvaamattomasta
putkirikosta. Putkirikon korjaustöihin on ryhdytty viipymättä ja veden jakelu
on ollut keskeytyneenä alle 12 tuntia.
Putkirikoista aiheutuvista vesikatkoista ei voi varoittaa etukäteen ja
korjaustilanteessa katkoksesta pyritään tiedottamaan vaikutusalueella
mahdollisuuksien mukaan katkoksen laajuus ja kesto huomioon ottaen.
Yksittäinen putkirikko voi aiheuttaa vesikatkoksen laajallekin alueelle, eikä
HSY voi käytännössä taata asiakkailleen keskeytymätöntä veden
toimitusta. Tämä on huomioitu myös HSY:n vesihuollon yleisissä
toimitusehdoissa, joiden kohdan 7.4 mukaan laitos voi tilapäisesti
keskeyttää tai rajoittaa vedentoimitusta laitoksesta riippumattoman syyn tai
kolmannen aiheuttaman syyn kuten putken rikkoutumisen takia.
Toimitusehtojen kohdan 7.2 mukaan tällaisia tapahtumia ei yleensä pidetä
virheenä. HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdan 7.6. mukaan
laitos ei vastaa niistä haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jotka
aiheutuvat asiakkaalle sellaisista toimituksen keskeytyksistä ja
rajoituksista, jotka eivät johdu vesihuollon virheestä.
HSY katsoo, ettei jakelun keskeytymisessä ole ollut kyse vesihuoltolain
mukaisesta vesihuollon virheestä, koska jakelun keskeytyminen on
johtunut yllättävästä putkirikosta ja korjaustoimiin on ryhdytty viipymättä.
Keskeytys on kestänyt alle 12 tuntia, eikä kyse ole myöskään ollut
toistuvista lyhyemmistä keskeytyksistä.
Vesijohtoon liitettyjen laitteiden tulisi normaalisti kestää rikkoutumatta
veden saannin häiriöt. HSY:n vesihuollon toimitusehdoissa on erikseen
todettu, että keskeytymätöntä veden toimitusta edellyttävän asiakkaan
tulee varautua keskeytyksiin kiinteistökohtaisilla varolaitteilla (kohta 8.8).
Vastaavasti myöskään sähkölaitokset eivät korvaa laitteiden rikkoontumisia
sähkön jakeluhäiriöiden vuoksi, koska sähköverkkoon liitettävien laitteiden
tule ne sietää rikkoutumatta.
HSY:llä on toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa
vahinkoja, joista HSY ei ole lainsäädännön tai sopimuksen perusteella
korvausvastuussa. Sen sijaan asukkaiden laitevahingot korvataan yleensä
heidän omasta kotivakuutuksestaan.
Edellä mainituin perustein päätös korvausvaatimuksen hylkäämisestä on
ollut oikea ja oikaisuvaatimus tulee hylätä.
Käsittely

Esittelijä muutti esitystään poistamalla lauseen "Vaikka keskeytys koski
monia asukkaita, ei vastaavia vaatimuksia ole tullut muilta asukkailta",
koska asialla ei tässä vahinkotapauksessa merkitystä.

Päätösehdotus (MH)

Hallitus päättää, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
-

Liite 1 Korvausvaatimus
Liite 2 Päätösesitys verkko-osaston johtajalle 2.12.2021
Liite 3 Verkko-osaston johtajan päätös 9.12.2021 § 38
Liite 4 Oikaisuvaatimus
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Ilmanlaatu vuonna 2021
Hallitus 28.01.2022 § 7
761/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueajohtaja Irma Karjalainen
Ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 4017826
Ilmansuojeluasiantuntija Saija Korhonen, puh. 050 5963102
Vuonna 2021 HSY seurasi pääkaupunkiseudun ilmanlaatua. Pitkäaikaisilla
mittauksilla seurataan liikenteen, puunpolton, energiantuotannon sekä
lentokentän ja satamien päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun.
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu näyttäytyi viime vuonna jo
tavanomaisempana kuin vuonna 2020, jolloin ilmansaasteiden pitoisuudet
olivat HSY:n mittaushistorian matalimmat. Koronapandemian alussa
liikennemäärät vähenivät merkittävästi pääkaupunkiseudulla etenkin
vilkasliikenteisillä alueilla. Liikennemäärien väheneminen laskee etenkin
pakokaasuista peräisin olevan typpidioksidin pitoisuuksia kaupunkiilmassa.
Vuonna 2021 liikennemäärät palasivat jo lähemmäs koronapandemiaa
edeltävälle tasolle. Typpidioksidin vuosipitoisuudet olivat kuitenkin viime
vuonna edelleen matalat, vaikkakin hieman korkeammat kuin vuonna
2020. Vuonna 2021 pölyisiä päivä oli enemmän kuin edellisvuonna.
Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin liikennemäärän
väheneminen ei vaikuta yhtä paljon. Sääoloilla on suuri vaikutus
pölyämiseen, ja pienemmilläkin liikennemäärillä katupöly pääsee
nousemaan ilmaan.
Vaikka ilmansaasteiden pitoisuudet ovat koronapandemian aikana olleet
tavanomaista matalampia, ne eivät alita Maailman terveysjärjestö WHO:n
uusia tiukempia ilmanlaadun ohjearvoja. Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun
kannalta terveydelle ongelmallisimmat ilmansaasteet ovat typpidioksidi,
pienhiukkaset, hengitettävät hiukkaset ja otsoni. Uudet ohjearvot tulivat
voimaan maailmanlaajuisesti viime vuoden aikana.
Vuonna 2021 typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten WHO:n
vuosiohjearvot ylittyivät pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisissä
ympäristöissä pakokaasun ja katupölyn takia. Helsingin keskustan
vilkkaimmilla kaduilla typpidioksidin vuosipitoisuudet olivat jopa kaksin- tai
kolminkertaisia ohjearvoon verrattuna. Liikenteen pakokaasut ja katupöly
ovat paikallisia päästöjä, joten niiden pitoisuuksiin voidaan vaikuttaa
paikallisesti. Autokannan uusiutuminen ja sähköistyminen vähentävät
edelleen liikenteen pakokaasuja ja typpidioksidin pitoisuuksia. Katupölyn
hiukkaset pysyvät haasteena vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Myös pienhiukkasten ja otsonin pitoisuudet ylittivät ohjearvot lähes koko
seudulla. Pienhiukkasia syntyy liikenteen ja puunpolton päästöistä. Otsonia
ei ole päästöissä, vaan sitä muodostuu ilmassa kemiallisissa reaktioissa

muista ilmansaasteista. Pienhiukkasten ja otsonin pitoisuuksiin vaikuttaa
paljon myös Suomen rajojen ulkopuolelta kulkeutuneet ilmansaasteet.
Näiden pitoisuuksien alentamiseen vaaditaan Euroopan laajuisia toimia.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 28.01.2022 § 8
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 14.12.2021-25.1.2022:
Jätehuollon toimialajohtaja
 hankintapäätös § 28
 yleispäätös § 1–6
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja
 seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 33
 yleispäätös § 10 ja § 1
Talousjohtaja


yleispäätös § 11–12 ja § 1

Toimitusjohtaja
 yleispäätös § 33–37
Tukipalvelut tulosalueen johtaja
 hankintapäätös § 1
 yleispäätös § 1
Vesihuollon toimialajohtaja
 hankintapäätös § 45, 1–3
 yleispäätös § 24–27 ja 1–7
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
 Korvauspäätös § 1–7
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 25.1.2022
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 28.01.2022 § 9

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Yhdyskuntajäteveden puhdistuksen Green Deal
Lisätietoja: toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Lokakuussa 2021 ympäristöministeriö ja vesihuoltoalan puolesta Suomen
Vesilaitosyhdistys ry sekä Suomen Kuntaliitto ry julkistivat
allekirjoittamansa vapaaehtoisen Green Deal -sopimuksen yhdyskuntien
jätevesistä ympäristöön aiheutuvien ravinteiden ja haitallisten aineiden
kuormituksen vähentämiseksi. Sitoumuksen tavoitevuosi on 2027.
HSY on päättänyt solmia vapaaehtoisen, yhdyskuntien jätevesiä koskevan
Green Deal-sopimuksen ja toimia näin osaltaan edelläkävijänä tämän
sopimuksen käyttöönotossa. HSY:n sitoumus noudattelee tässä vaiheessa
strategiakautta jo aikaisemmin tehtyjä sitoumuksia ja peilaa tavoitteensa
Itämeri-sitoumuksesta. HSY:n tavoitteet kattavat kaikki sitoumuksen
yhdeksän eri teema-aluetta. Tavoitteet kohdistuvat vuosille 2022–2023.
Kun uusi strategia ja sen tavoitteet vahvistetaan, varaudutaan
mahdollisuuteen tuoda sitoumukselle uusia tavoitteita.
Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat
vuonna 2022
Lisätietoja: seututietoasiantuntija Anna-Maria Kotala puh. 050 341 1459
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on 21.12.2021 päättänyt
pääkaupunkiseudulla vuonna 2022 valtion tukemassa asuntotuotannossa
(pitkä korkotuki) sovellettavista enimmäistonttihinnoista. ARAn päätös on
HSY:n hallituksen esityksen mukainen.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hintapäätös 21.12.2021 sekä
pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartat ja -taulukko vuodelle 2022
ovat liitteinä. Hintakarttaa voi tarkastella myös HSY:n avoimen datan
karttapalvelussa.
Linkki karttapalveluun:
https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=2&coord=25492324.20410154_6680103.3
99511716&mapLayers=654+100+default,695+100+,588+100+seutukartta_
kunnat_tyyli&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7a96e857fff64&noSavedState=true&showIntro=false

Ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla vuonna 2022
Lisätietoja: ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 401
7826, ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski, puh. 050 363 0220
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) huolehtii
jäsenkuntiensa ilmanlaadun seurannasta. Pääkaupunkiseudulla on 11
ilmanlaadun mittausasemaa, joista neljän paikka vaihtui vuoden 2022
ajaksi. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun siirrettävät asemat mittaavat
ilmanlaatua Helsingissä Tapanilassa, Espoossa Pohjois-Tapiolassa ja
Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella sekä Helsinki-Vantaan
lentoasemalla. Mittausasemat on sijoitettu erityyppisille alueille ja näiden
alueiden mittaustulosten avulla voidaan arvioida ilmanlaatua myös muissa
samankaltaisissa ympäristöissä.
Helsingin Tapanilassa mitataan ilmanlaatua pientaloalueella ja erityisesti
sitä, miten puunpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun. Espoossa PohjoisTapiolassa ja Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella selvitetään liikenteen
vaikutusta ilmanlaatuun. Lentoaseman mittausasemalla puolestaan
mitataan lentoasematoimintojen vaikutusta ilmanlaatuun. Lentoasemalla
mitattuihin pitoisuuksiin vaikuttavat pääasiassa lentoasematoiminnot kuten
alueen autoliikenne, lentoaseman maaliikenne ja lentoliikenteen päästöt.
Olemme mitanneet useimmissa kohteissa jo aiemmin, joten mittauksista
saadaan tietoa myös ilmanlaadun kehityksestä näillä erityyppisillä
kaupunkialueilla.
Pysyvät ilmanlaatuasemat seuraavat erityisesti ilmanlaadun kehitystä.
Helsingissä pysyvät mittausasemat sijaitsevat osoitteissa Mannerheimintie
5 ja Mäkelänkatu 50 sekä Kallion urheilukentällä ja pientaloalueella
Vartiokylässä. Espoossa ilmanlaatua mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja
Luukissa. Vantaalla pysyvä mittausasema sijaitsee Tikkurilassa.
Muualla Uudellamaalla HSY seuraa ilmanlaatua pysyvästi Lohjalla.
Siirrettävällä mittausasemalla ilmanlaatua mitataan vuoden 2022 ajan
Järvenpään keskustassa Helsingintien varrella. Järvenpään
mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen keskusta-alueen ilmanlaatua.
HSY mittaa myös yksittäisillä mittalaitteilla puunpolton vaikutusta
pientaloalueiden ilmanlaatuun tänä vuonna Vantaalla Vapaalassa,
Espoossa Laaksolahdessa sekä Vanhassa Porvoossa. Lisäksi HSY
seuraa suuntaa antavasti katupölyn pitoisuuksia kymmenessä eri paikassa
pääväylien ja pääkatujen varsilla sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta
ilmanlaatuun yli 40 paikassa.
Kaupungit ja kaupunkien asukkaat voivat seurata verkkosivuiltamme
pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ilmanlaatua reaaliaikaisesti:
Ajankohtainen ilmanlaatutilanne: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Ilmanlaadun mittausasemat pääkaupunkiseudulla:
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/ilmanlaadunmittausasemat-paakaupunkiseudulla/

Lausunto Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan ohjelmasta

Lisätietoja: ilmastoasiantuntija Maaria Parry puh. 050 412 1193,
ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä puh. 045 735 7698,
jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046
Ympäristöministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa valmistellut
luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi (KAISU).
Ilmastolain (609/2015) mukaan valtioneuvosto hyväksyy keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan kerran vaalikaudessa. Suunnitelmaa on
valmisteltu rinnakkain ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Tämän
järjestyksessään toisen ilmastosuunnitelman lähtökohtia ovat EU:n
komission ehdottama vuoden 2030 kiristynyt päästövähennysvelvoite ja
Sanna Marinin hallitusohjelmassa määritellyt ilmastolinjaukset.
Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali
vuoteen 2035 mennessä.
Perusskenaarion nykyiset toimet eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen,
joten keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa arvioidaan
millä toimilla ero saadaan kurottua umpeen, ja miten päästöt vähenevät
suunnitelman kattaman taakanjakosektorin osalta niin, että
hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa.
Ympäristöministeriö on pyytänyt suunnitelmasta lausuntoja ja HSY:n
lausunto on annettu 17.1.2022.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
-

Liite 1 Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartta 2022, AK-hinnat
Liite 2 Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartta 2022, AP-hinnat
Liite 3 Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartta 2022,
indeksikartta
Liite 4 Enimmäishinnat (AK ja AP) kaupunginosissa 2022-hintataulukko
Liite 5 ARAn päätös valtion tukemassa asuntotuotannossa
sovellettavista enimmäistonttihinnoista pääkaupunkiseudulla vuonna
2022 (pitkä korkotuki)
Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 28.01.2022 § 10
Esittelijä
Valmistelija

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

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 18.2.2022, klo
9.00 Microsoft Teamsissa. Esikokous alkaa klo 8.30.
Hallituksen seuraava strategiatyöpaja pidetään torstaina 3.2.2022 klo 1216 Microsoft Teamsissa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3
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: § 4, § 5
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Hankinnan ylittäessä hankintalain kansallisen kynnysarvon
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25-26 §:n mukaisen
kynnysarvon.
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintalain 132-134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi
tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30 -15.30.
Hankintaoikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
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Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen
voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa
tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
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Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä
ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin: 029 564 3300, Faksi: 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä
asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksen tiedoksi.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Oikeudenkäyntimaksut
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Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
sekä maksujen määrää tarkistavan oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019
jälkeen vireille tulevista hankinta-asioista seuraavasti:
1) Hankinta-asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 euroa.
2) Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo
on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään
10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 euroa.
3) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
4) Hankinta-asioissa peritään 2.050, 4.100 tai 6.140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää
tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
5) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 6

VALITUSOSOITUS
Kuntalain (410/2015) mukaisen kunnallisvalituksen Helsingin hallinto-oikeudelle saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan hankinta-asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.
Hallinto-oikeus ei ota myöskään tutkittavakseen vahingonkorvausta koskevaa valitusperustetta. Mikäli
korvauksenhakija haluaa korvausvastuusta oikeudellisesti sitovan ratkaisun, tulee hänen haastaa
viranomainen käräjäoikeuteen oikeudenkäymiskaaressa säädetyssä järjestyksessä.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka
on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös:



se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki (HSY:n jäsenkaupunki) sekä kuntalain
(410/2015) 3 §:n mukaisesti näiden kaupunkien jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö
(jäsen).

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.hsy.fi).
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle:
Postiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Faksinumero: +358 29 56 42079
Puhelinvaihde: 029 56 42000
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai
oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulain ja oikeusministeriön asetuksen
(1383/2018) perusteella 1.1.2019 jälkeen vireille tulevista asioissa tuomioistuinmaksu hallinto-oikeudessa
on pääsääntöisesti 260 euroa, jollei hallinto-oikeus muuta valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää HSY:n kirjaamosta.
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Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.30.
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