PÖYTÄKIRJA

4/2022

Hallitus
Aika

29.04.2022 klo 09:08 - 10:45

Paikka

Kaivanto, Ilmalankuja 2A, Helsinki

Käsitellyt asiat
§
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

§ 43
§ 44
§ 45
§ 46

§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56

Ptk tark.

Otsikko
Kokouksen järjestäytyminen
HSY:n strategia 2030 (AK)
Vesihuollon investointistrategia (AK)
Jätehuollon investointistrategia (AK)
Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen
jätehuoltomääräyksiksi, vaikutusmahdollisuuksien varaaminen
(AK)
Eteläisen Postipuiston vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Jätkäsaaren länsiosan asemakaava-alueiden vesihuollon
hankesuunnitelma (AK)
Kuninkaantammentien alueen vesihuollon hankesuunnitelma
(AK)
Ullanmäen vesihuoltotunnelin saneeraus (TU2) ja
maanpäällisen runkovesijohtoyhteyden rakentaminen,
hankesuunnitelma (AK)
Vetoa kestävien toleranssiliittimien DN 50–DN 400 hankinta
2022–2023
Ämmässuon eteläisen hyötykäyttöalueen käsittelykenttä 1,
urakoitsijan valinta
Jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut (vaihtolavat,
nosturikuormat säiliöt, takakuormatyöt) 2023–2028
Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus
HSY:n edustaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n
varsinaisessa yhtiökokouksessa
Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden
hallituksen varajäsenen valinta
Kevätyhtymäkokouksen 30.5.2022 koolle kutsuminen
Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Tiedoksi merkittävät asiat
Muut asiat ja seuraava kokous

Sivu
4
5
8
10
13

17
18
19
20

21
23
24
26
27
29
30
31
32
34

PÖYTÄKIRJA

4/2022

Osallistujat

Läsnä

Nimi

Tehtävä

Hertell Sirpa
Kokko Kristiina
Kuusisto Kari
Pasterstein Dennis
Lehmuskallio Paula
Stranius Leo
Seppänen Tia
Vuorela Antti
Lindroos Kristiina
Miettinen Taisto
Suihkonen Tuomas
Korkman Anna
Paunio Mikko
Sinnemäki Anni
Isotalo Olli
Masar Christoffer
Westlin Henry
Fred Tommi
Heinonen Mari
Kouvo Petri
Pekkarinen Miikka
Haapala Minna
Peltomaa Jouni
Karjalainen Irma

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Poissa § 56
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Asiantuntija, Helsinki
Asiantuntija, Espoo
Asiantuntija, Kauniainen
Asiantuntija, Vantaa
Toimitusjohtaja
Toimialajohtaja, vesihuolto
Toimialajohtaja, jätehuolto
Sihteeri, johtava lakimies
Talousjohtaja
Tulosaluejohtaja, tukipalvelut
Tulosaluejohtaja, seutu- ja
ympäristötieto
Viestintäjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Hallintosihteeri

Hahtala Riitta-Liisa
Soosalu Merja
Hämäläinen Anu

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Sirpa Hertell
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat
38 - 56
Pöytäkirjan tarkastus

Ptk tark.

Miikka Pekkarinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA

Anna Korkman
pöytäkirjantarkastaja

4/2022

Kari Kuusisto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/paatoksenteko
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Ptk tark.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 38

4/2022

29.04.2022

Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 29.04.2022 § 38

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 Anna Korkmanin (varalla Paula
Lehmuskallio) ja Kari Kuusiston (varalla Kristiina Lindroos).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Korkmanin ja Kari Kuusiston.
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HSY:n strategia 2030 (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 39
213/00.01.013.0131/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Kehittämispäällikkö Susan Lyytikäinen, puh. 050 468 7680
HSY:n nykyinen strategia
Kuntayhtymän strategia tarkistetaan aina hallituskauden vaihtuessa.
HSY:n nykyinen strategia valmisteltiin edellisen hallituskauden alkaessa ja
hallitus vei sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi syksyllä 2018. Strategia
sisältää toiminta-ajatuksen, arvot, vision vuoteen 2025 ja strategiset
päämäärät. Vuosittain laadittavan toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS)
tavoiteasetanta perustuu strategiaan. Strategiaa toteuttavat
kehittämishankkeet on koottu tiekartaksi ja tulospalkkiojärjestelmän
mittarointi perustuu strategiaan.
Strategian tarkistaminen
Hallituksen perehdytysseminaarissa syyskuussa 2021 käytiin läpi tulevan
strategiatyön periaatteita ja strategian tarkistamistyön aikataulu. Uuden
strategian visio asetettiin vuoteen 2030. Hallitus käsitteli iltakoulussaan
25.11.2021 toimintaympäristöanalyysiä ja työsti strategian sisältöä
kahdessa seminaarissaan, jotka pidettiin 13.1.2022 ja 3.2.2022 sekä
iltakouluissa 10.3. ja 7.4.2022.
HSY:ssä strategiatyötä ohjaa toimitusjohtaja. Käytännön valmistelutyöstä
huolehti kehittämispäällikkö tukenaan projektiryhmä ja Capful Oy.
Strategiaa on työstetty johtoryhmän seminaareissa ja kokouksissa sekä
projektiryhmässä ja erilaisissa työryhmissä. Strategian valmisteluun on
osallistunut laaja joukko HSY:n asiantuntijoita valmistelun eri vaiheissa.
Strategiatyön etenemisestä on viestitty aktiivisesti sekä HSY:n intranetissä,
Teams-työryhmissä, sähköpostilla, HSY:n ajankohtaista -tilaisuuksissa
kerran kuukaudessa, esihenkilö- ja päällikköpäivillä, strategiapäivillä ja
johdon päivässä. Koko henkilöstö on päässyt osallistumaan arvokyselyyn
sekä strategiakyselyyn syksyllä 2021. Strategian valmistelua palvelevia
sisäisten muutostarpeiden analyysiä ja ulkoisia muutosvoimia työstettiin
syksyn 2021 esimiespäivillä, päällikköpäivillä sekä koko henkilöstölle
suunnatuissa strategiatilaisuuksissa joulukuussa 2021. Strategialuonnos
lähetettiin sähköpostikyselynä kaikkien HSY:läisten kommentoitavaksi
helmikuussa 2022, ja sitä esiteltiin henkilöstötoimikunnassa.
Toimintaympäristön muutosanalyysi
Toimintaympäristön muutosanalyysi tehtiin syksyllä 2021 omana työnä.
Asiantuntijaryhmät kokosivat tietoja aihealueittain pohjaksi
tulevaisuudenkuvan hahmottamiselle. Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus
osallistua strategiakyselyn kautta ottamaan kantaa, millaisia muutoksia on
näköpiirissa, miten muutokset vaikuttavat HSY:hyn ja itse kunkin työhön.

Toimintaympäristöanalyysiin kuului myös asiakkaiden ja sidosryhmien
näkemysten koostaminen tekemällä yhteenveto tehtyjen
asiakastyytyväisyystutkimusten, mainetutkimuksen sekä
sidosryhmätutkimuksen tuloksista ja asiakaspalautteista. Lisäksi
omistajakaupunkien strategiatyön valmistumista seurattiin ja uudet
kaupunkistrategiat huomioitiin HSY:n strategian valmistelussa. Näiden
lisäksi toimitusjohtaja kävi kahdenväliset keskustelut HSY:n hallituksen
asiantuntijajäsenten kanssa kartoittaakseen omistajakaupunkien tarpeita ja
näkemyksiä.
Strategia 2030
Strategia 2030 pohjaa neljälle arvolle: Palveluhenkisesti, avoimesti,
vastuullisesti ja yhteistyössä. Strategian visiona vuoteen 2030 on
”Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun”. Toimintaajatus on ”Tuotamme vesi- ja jätehuollon palveluja sekä seudullista tietoa”.
HSY:n strategialuonnoksen 2030 neljä painopistettä sekä niitä toteuttavat
yhteensä kymmenen strategista päämäärää ovat:





Ympäristövastuu: Hiilineutraali pääkaupunkiseutu, Kiertotalouden
keskiössä ja Puhdas Itämeri
Työn murros: Pito- ja vetovoimainen työnantaja sekä Osaava ja
kehittyvä henkilöstö
Kestävä talous: Tehokasta ja taloudellista toimintaa ja
Tasapainoinen talous
Asukaskokemus: Vastuulliset ja kehittyvät palvelut, Turvattu
juomavesi ja Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Strategisille päämäärille on asetettu selkeät tavoitteet vuoteen 2030.
Ne ovat:











Hiilineutraali vesi- ja jätehuolto sekä ilmastonkestävä
pääkaupunkiseutu.
Vahvistamme alueen kiertotalouden toteutumista.
Vähennämme alueen vesistöjen kuormitusta.
Mahdollistamme hyvän työntekijäkokemuksen.
Mielekkäät tehtävät, muutoskyvykkyys ja yhteistyö ovat
tekemisemme perustana.
Palvelumme tuotetaan kestävästi ja nykyistä tehokkaammin.
Investointimme kyetään rahoittamaan vesi- ja jätemaksuilla.
Palvelutoimintamme on sujuvaa ja saavutettavaa.
Toimintavarmuutemme on erinomaisella tasolla.
Edistämme luonnon monimuotoisuutta, lähiympäristön hyvää tilaa
ja ympäristöterveyttä.

Näiden toteumista seurataan yhteensä kymmenellä mittarilla, joille on
asetettu tavoitetasot vuoteen 2025 sekä vuoteen 2030.
Strategian hyväksyminen
Sovitun strategiatyön aikataulun mukaisesti Strategia 2030 esitetään
hallituksen hyväksyttäväksi 29.4.2022 luonnoksena siten, että toiminta- ja
taloussuunnitelma 2023–2025 perustuisi uuteen strategiaan.
Strategialuonnos käsittää toiminta-ajatuksen, arvot, vision vuoteen 2030
sekä strategiset päämäärät. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi strategiset
mittarit ja niiden tavoitetasot vuonna 2025 ja 2030 pohjaksi TTS:n
valmistelulle. Strategialuonnos on liitteenä.

Hallitus hyväksyy strategian lähetettäväksi samanaikaisesti TTS 20232025:n kanssa jäsenkaupunkeihin lausunnolle kesäkuussa 2022.
Lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2022 hallitus tekee esityksen
yhtymäkokoukselle Strategia 2030:n hyväksymisestä. Yhtymäkokous
hyväksyy sen samanaikaisesti TTS 2023-2025:n kanssa
syysyhtymäkokouksessa.
Samanaikaisesti strategiavalmistelun kanssa valmistellaan HSY:n
investointistrategioita ja investointiohjelmia. Investointistrategiat ja ohjelmat päätetään erillisinä asioina.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hyväksyä strategialuonnoksen toiminta-ajatuksen, arvot ja vision
vuoteen 2030 sekä strategiset päämäärät,
b. hyväksyä strategisten tavoitteiden mittarit ja niiden tavoitetasot sekä
ohjelmien teemat TTS 2023-2025:n valmistelun pohjaksi,
c. todeta, että strategialuonnoksesta pyydetään jäsenkaupunkien
lausunnot TTS-lausuntokierroksen yhteydessä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Strategia 2030
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Vesihuollon investointistrategia (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 40
400/10.107.1070.10701/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187

Taustaa

HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus valmistelee kuntayhtymän
strategian ja investointiohjelmat yhtymäkokoukselle. HSY:n investoinnit
toteutetaan HSY:n perussopimuksen pohjalta.
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat kuvaavat kaupunkien kehittymistä ja
vesihuollon laajentumisen tarvetta. Vesihuollon investointistrategia vastaa
siihen, millaisia vaikutuksia toimintaympäristön muutoksilla ja kaupungin
kasvulla on vesihuoltojärjestelmään ja millä painotuksilla eri tarpeisiin
varaudutaan. Vesihuollon investoinnit toteutetaan lainsäädännön,
kansallisen oheistuksen ja HSY:n strategialuonnoksen 2030 tavoitteiden
mukaisesti.
HSY:n strategialuonnoksen 2030 painopisteet ovat:





Ympäristövastuu
Kestävä talous
Asukaskokemus
Työn murros

Strategialle valituista päämääristä vesihuollon investointistrategian
keskeisimmiksi päämääriksi on valittu:






Puhdas Itämeri
Tasapainoinen talous
Vastuulliset ja kehittyvät palvelut
Turvattu juomavesi
Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Vesihuollon investointistrategian mukainen tavoitetila 2030 on tuottaa
pääkaupunkiseudun kehitystä vastaavat vesihuoltopalvelut, ylläpitää
asiakkaiden palvelutaso, pienentää vesistökuormitusta nykyisestä sekä
sovittaa investoinnit ja tulorahoitus kestävästi yhteen.
Alueen kasvu jatkuu edelleen vahvana. Vesihuollon investointistrategian
lähtökohtana on turvata vesihuoltopalvelut yhdyskuntien kasvua
vastaavasti. Tämä edellyttää merkittäviä investointeja alueverkkoihin,
siirtoyhteyksiin sekä tuotantolaitoksiin. Kapasiteetin kasvattaminen
parantaa oleellisesti myös toimintavarmuutta. Lisäksi kaupunkirakenteen
muutokset edellyttävät olemassa olevien johtorakenteiden siirtoja, jotka
eivät varsinaisesti paranna vesihuollon toimintavarmuutta. Asemakaava-

alueiden ulkopuolelle vesihuoltoa rakennetaan vesihuollon
kehittämissuunnitelmien mukaisesti.
Vesihuoltopalveluiden käyttäjien nykyinen, hyvä palvelutaso säilytetään
ennallaan. Erityisesti verkostojen ikääntymisestä johtuva korjausvelkaa on
hallittava tietopohjaisesti. Ikääntyvä verkosto edellyttää
saneerausinvestointien tason merkittävää lisäämistä ja toimenpiteiden
kohdentamista vaikuttavuusperusteisesti. Investointeja kohdennetaan niin,
että vakavien häiriöiden riski pysyy pienenä. Vedenjakelun
toimintavarmuutta parannetaan jatkamalla toisistaan riippumattomia
putkiyhteyksien rakentamista alueiden välille.
Vesistökuormituksen pienentämisen keskeisenä tavoitteena on vähentää
puhdistetun veden ravinnekuormitusta puhdistusprosesseja tehostamalla.
Jätevesiverkoston ylivuotoja ja niistä aiheutuvia paikallisia
ympäristöhaittoja vähennetään lisäämällä viemäröintikapasiteettia kriittisiin
verkoston osiin sekä parantamalla viemäriverkon ja pumppaamoiden
kuntoa. Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn verkon ylivuotoja
vähennetään eriyttämällä jäte- ja hulevesiverkko vaiheittain. Eriyttäminen
siirtää puhdistamokapasiteetin lisäämisen tarvetta.
Investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella. Investointien rahoitus
edellyttää maksutason nostoa nykyisestä sekä lisäksi maltillista lisävelan
ottoa (100 Me). Talouden tasapaino edellyttää investointien pitkäjänteistä
suunnittelua ja tarpeiden tarkkaa priorisointia. Osa jo tunnistetuista
saneeraustarpeista toteutetaan vasta kauden jälkeen, mikä voi tarkoittaa
pitkääkin tehostetun kunnossapidon kautta.
Vesihuollon investointistrategian toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset
kuvataan lähemmin vesihuollon investointiohjelmassa ja sen talousmallissa
2023–2032, jotka tuodaan hallituksen käsittelyä varten seuraavaan
hallituksen kokoukseen.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hyväksyä liitteen mukaisen vesihuollon investointistrategian
investointiohjelman valmistelun pohjaksi
b. todeta, että vesihuollon investointistrategia viedään lausunnoille
jäsenkaupunkeihin toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025
yhteydessä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Vesihuollon investointistrategia 2030
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Jätehuollon investointistrategia (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 41
398/06.060.600.6007/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Toimialajohtaja Petri Kouvo puh, 040 868 1048 ja
rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen

Taustaa

HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus valmistelee kuntayhtymän
investointistrategian ja -ohjelmat yhtymäkokoukselle. HSY:n investoinnit
toteutetaan HSY:n perussopimuksen pohjalta.
Jätehuollon investointistrategia vastaa EU:n jätesäädösten ja kansallisen
jätelainsäädännön vaatimuksia. Kansallista jätelainsääntöä uudistettiin
laajasti vuonna 2021. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa
jätteiden etusijajärjestyksen noudattamista ja lisätä materiaalien
resurssitehokasta käyttöä ja kierrätystä. Jäteasetuksen mukaisesti
tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuonna
2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös
biojätteen, muovi-, lasi-, metalli-, puu- sekä paperi- ja
kartonkipakkausjätteiden kierrätystavoitteita on nostettu selvästi
nykyisestä.
Lisäksi jätehuollon investointistrategialla pyritään vastaamaan
valtioneuvoston 24.3.2022 hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman
tavoitteisiin. Jätesuunnitelmassa esitetään, millainen
kiertotalousyhteiskunnan tulisi olla vuonna 2030 sekä mitä valtionhallinnon
ja muiden toimijoiden tulisi tehdä, jotta tähän päästäisiin. Suunnitelman yli
100 toimenpiteestä suurin osa on valtionhallintoa sitovia, mutta lisäksi
tarvitaan toimia koko tuotanto-, kulutus- ja jätehuoltoketjussa, kansalaisista
yrityksiin, että tavoitteisiin päästään. Kierrätyksestä kiertotalouteen
keskittyvän valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2030 ulottuva visio
on:
1. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä
hillitsevät ilmastonmuutosta.
2. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja
kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.
3. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.
4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen
myötä syntyy uusia työpaikkoja.
5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina
esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä
vähemmän vaarallisia aineita.
7. Alan toimijoiden yhteistyö edistää laadukkaita materiaalikiertoja.
8. Luotettava ja kattava tieto tukee kiertotaloutta. Tieto on
hyödynnettävissä digitaalisesti.

9. Jätealalla on laadukasta tutkimusta sekä kokeilutoimintaa ja
jäteosaaminen on korkealla tasolla.
10. Lainsäädäntö tukee kiertotalouden innovaatioita ja
toimintaedellytyksiä
Valtakunnallisessa jätesuunnitelman teemakohtaiset tavoitteet koskevat
yhdyskuntajätteitä, pakkausjätteitä, kertakäyttömuovituotteiden
vähentämistä, biohajoavia jätteitä ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä
rakentamisen jätteitä.
Jätehuollon investointistrategian tavoitteena on mahdollistaa jätteiden
mahdollisimman tehokas keräys, käsittely ja hyödyntäminen, vähentäen
samalla toiminnan ympäristövaikutuksia. Jätteiden käsittely- ja
hyödyntämispaikoissa tämä tarkoittaa ympäristölupien edellyttämiä
investointeja ja toiminnan kehittämiseen sekä palvelun parantamiseen
liittyviä toimenpiteitä. Investointistrategia tähtää kiertotalouden ja
hiilineutraaliuuden lisäämiseen. Investointistrategiassa on huomioitu
keskeisesti myös kestävän talouden ja huoltovarmuuden varmistaminen
materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävien investointien avulla. Jätehuollon
investoinnit toteutetaan lainsäädännön, kansallisen oheistuksen ja HSY:n
strategialuonnoksen 2030 tavoitteiden mukaisesti.
HSY 2030 strategialuonnoksen painopisteiden ja niitä ajavien
muutosvoimien perusteella asetettiin jätehuollon investointien strategiset
päämäärät, joiden pohjalta investointeja esitetään talouden sallimissa
rajoissa toteuttavaksi. Strategista päämääristä on johdettu tavoitetila
vuoteen 2030, jossa on tarkemmin kuvattu ne tavoitteet, jotka investointien
valmistelussa tulee ottaa erityisesti huomioon.
HSY:n strategialuonnoksen 2030 osalta jätehuollon investointistrategian
keskeisimmiksi strategisiksi päämääriksi on valikoitunut:








Hiilineutraali pääkaupunkiseutu
Kiertotalouden keskiössä
Pito- ja vetovoimainen työantaja
Tehokasta ja taloudellista toimintaa
Tasapainoinen talous
Vastuulliset ja kehittyvät palvelut
Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Jätehuollon investointistrategian tavoitetilaksi 2030 muodostui:











Kaatopaikkapaikkojen hajapäästöt pienentyneet
Jätehuollolla vahva rooli ympäristövastuullisen toiminnan
mahdollistajana
Hiilensidonta ja arvoaineiden talteenotto huomioitu prosesseissa
Kuntavastuullisen sekajätteen määrä laskenut
Keskeisten jätefraktioiden kierrätysasteet nousseet
Investoinneilla varmistettu ajanmukainen ja turvallinen työympäristö
Investoinnit toteutetaan tuotteiden elinkaari ja ympäristövaikutukset
huomioiden kestävällä ja energiatehokkaalla tavalla
Ylläpidämme omaisuuden arvoa saneerausinvestoinneilla
Rahoitamme investoinnit tulorahoituksella
Vastaamme kaupunkien kasvuun ja palvelun kysynnän muuttuviin
tarpeisiin säilyttäen samalla palvelutasomme vähintään nykyisellä
tasolla.

Jätehuollon investointistrategian toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset
kuvataan lähemmin jätehuollon investointiohjelmassa ja sen talousmallissa

2023–2032, jotka tuodaan hallituksen käsittelyä varten seuraavaan
toukokuussa pidettävään hallituksen kokoukseen.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hyväksyä liitteen mukaisen jätehuollon investointistrategian
investointiohjelman valmistelun pohjaksi,
b. todeta, että jätehuollon investointistrategia viedään lausunnoille
jäsenkaupunkeihin toiminta- ja taloussuunnitelman 2023- 2025
yhteydessä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Jätehuollon investointistrategia 2030

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 42

4/2022

29.04.2022

Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiksi,
vaikutusmahdollisuuksien varaaminen (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 42
221/06.060.601.6010/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen puh. 045 657 9310, lakimies Johanna
Routio, puh. 050 560 8046
Jätelain (646/2011) 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätelain täytäntöön
panemiseksi tarvittavia paikallisista oloista johtuvia määräyksiä alueensa
jätehuollon järjestämiseksi. Nämä paikalliset määräykset eli
jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja –asetusta ja ovat sitovia
määräyksiä toimialueella.
HSY:n hallitus on kokouksessaan 18.1.2019 § 2 hyväksynyt
pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset.
Jätehuoltomääräysten tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi vuonna 2021
voimaan tulleen laajan jätelainsäädännön uudistuksen sekä määräysten
käytännön soveltamisesta saatujen kokemusten johdosta.
Jätehuoltomääräykset tulee päivittää vastaamaan jätelainsäädännön
velvoitteita.
Jätelainsäädännön uudistuksessa säädettiin kunnianhimoisista jätteiden
kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista.
Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön
tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia
vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035. Jätelainsäädännössä
asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii erityisesti biojätteen
erilliskeräyksen tehostamista. Jätelainsäädännön perusteluissa on todettu,
että erityisesti biojätteen ja muovipakkausjätteen erilliskeräyksen
tehostaminen on avainasemassa kierrätystavoitteisiin pääsemisessä.
HSY:n valmisteleman strategia 2030-luonnoksen mukaan HSY:n yhtenä
strategisena painopisteenä on kotitalouksien kierrätysasteen nostaminen
ja sekajätteen määrän vähentäminen. Tavoitteena on nostaa kotitalouksien
kierrätysaste 56 %:iin vuoteen 2023 mennessä, 60 %:iin vuoteen 2025
mennessä ja 63 %:iin vuoteen 2030. Toimenpiteenä ovat taksarakenteen
kehittäminen lajitteluun kannustavaksi sekä jätehuoltomääräysten
erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen. Lisäksi HSY:n toimenpiteinä ovat
lajitteluaktiivisuuteen ja sekajätteen määrän pienentymiseen vaikuttaminen
neuvonnan ja viestinnän keinoin sekä helppojen kierrätyspalveluiden
tarjoaminen asukkaille.
Jäteasetuksen (978/2021) 17 §: mukaan kunnan on järjestettävä
asumisessa syntyvän muun biojätteen kuin puutarha- tai puistojätteen
erilliskeräys vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa
on viisi tai useampi asuinhuoneisto. Yli 10 000 asukkaan taajamassa
kunnan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettu erilliskeräys jokaiselta
kiinteistöltä, jossa on vähintään yksi asuinhuoneisto. Jäteasetuksen 18 §:n

mukaan kunnan on järjestettävä jätelain 49 a §:n mukaisesti
yhteistoiminnassa pakkausten tuottajayhteisön kanssa asumisessa
syntyvän lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen
erilliskeräys vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa
on viisi tai useampi asuinhuoneisto. Biojätteen erilliskeräys on aloitettava
viimeistään 1.7.2022 alkaen ja muun kierrätyskelpoisen jätteen
erilliskeräys 1.7.2023 alkaen. Asetuksen mukaan biojätteen erilliskeräystä
on laajennettava yli 10 000 asukkaan taajamissa koskemaan kaikkia
kiinteistöjä 19.7.2024 alkaen.
Jätelainsäädännön muutosten sekä HSY:n valmisteltavana olevan
strategian mukaisesti jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteisiin
esitetään muutoksia. Erilliskeräyksen laajentaminen vastaa
pääsääntöisesti jäteasetuksessa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia.
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ehdotetaan laajennettavaksi koko
toimialueelle koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä, vapaa-ajan asunnot pois
lukien. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske puutarha- ja puistojätettä
eikä kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten
mukaisesti. Erilliskeräysvelvoitteen laajentaminen koskemaan kaikkia
asuinkiinteistöjä HSY:n alueella on jätemäärien, kierrätysasteen ja
ympäristövaikutusten valossa parempi vaihtoehto kuin rajautuminen vain
10 000 asukkaan taajamiin, sillä kuljetusmatkat kasvaisivat vain
maltillisesti.
Biojätteen erilliskeräyksen laajentamisen osalta teetettiin syksyllä 2021
selvitys (LCA Consulting Oy, raportti 25.1.2022). Biojätteen erilliskeräyksen
laajentamisen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin elinkaarimallinnuksella.
Mallinnuksessa tarkasteltiin biojätteen keräyksen, kuljetusten, käsittelyn ja
loppuhyödyntämisen aiheuttamia positiivia ja negatiivisia
ympäristövaikutuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta.
Erilliskeräykseen ohjautuvan biojätekertymän arvioitiin kasvavan noin 18–
31 % nykyisestä (noin 7 750–14 000 t/v), riippuen pienkiinteistöjen
liittymisasteesta erilliskeräykseen sekä niiden oletetusta biojätekertymästä.
Biojätekertymän kasvu sekä kotikompostointi kasvattaisivat biojätteen
kierrätysastetta HSY:n toimialueella 1,6–2,4 prosenttiyksikköä, eli nykyinen
kierrätysaste 45,4 prosenttia nousisi 47,0–47,8 prosenttiin. Selvityksen
mukaan kierrätyksellä saavutettavat päästöhyödyt kasvaisivat nykytilaan
verrattuna enemmän kuin keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvat päästöt,
joten jätehuollolla saavutettava ilmastohyöty kasvaisi laskennallisesti noin
38–1001 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (1–29 %) vuodessa.
Biojätteen erilliskeräyksen laajentuessa kaikille asuinkiinteistöille HSY
tulee tarjoamaan asukkaille aiempaa laajemman palveluvalikoiman
biojätteen erilliskeräykseen ja kompostointiin. Kiinteistön haltijat voivat
tilata HSY:ltä erillisen biojätteen 140 tai 240 litran biojäteastian.
Sekajätteen tyhjennysrytmiä voisi jatkossa pidentää jopa 16 viikkoon,
jolloin kiinteistön haltijan jätehuollon vuosikustannukset voivat alentua
nykytilanteeseen verrattuna. Perinteisen jäteastian lisäksi HSY:n
tarkoituksena on myös kehittää kokonaan uusia palveluratkaisuja erityisesti
pientalojen biojätteen keräykselle. Erityisesti pienille kiinteistöille
suunnattuja biojätteen keräysratkaisuja ovat tuulettuva biojäteastia ja
jäteautoon tyhjennettävissä oleva kompostori, joita kiinteistön haltijat voivat
jatkossa vuokrata HSY:ltä.
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä biojätteen
keräysvälinettä ja tehdä yhteiskäytöstä erillisen sopimuksen HSY:n
kanssa. Lisäksi lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä
kompostoria. Muutosvaiheessa HSY panostaa pientaloille suunnattuun
viestintään ja neuvontaan biojätteen lajittelutehokkuuden parantamiseksi.

Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen tarkoittaa HSY:lle
tyhjennyssuoritteiden kasvua sekä tarvittavien jäteastioiden hankintaa.
Myös käsiteltävän biojätteen määrä kasvaa. Arvioiden tekemistä vaikeuttaa
toistaiseksi puuttuva tieto siitä, missä laajuudessa HSY:n toimialueen
pienkiinteistöt päättävät valita omatoimisen kompostoinnin tai
erilliskeräyksen. Biojätteen erilliskeräyksen käynnistämisen ensi vaiheena
toteutetaan kiinteistön haltijoille asiaa koskeva kysely.
Nykyinen lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausjätteen sekä pienmetallin
erilliskeräysvelvoite koskee kaikkia yli viiden huoneiston kiinteistöjä koko
toimialueella, eikä tätä velvoitetta ja olemassa olevaa keräystä ole
tarkoituksenmukaista muuttaa kohdistumaan vain taajama-alueille
asetuksen mukaisella tavalla. Koska erilliskeräysvelvoitteita ei ehdoteta
kohdistettavaksi vain 10 000 asukkaan taajamiin tai taajamiin, velvoitteen
voimassaoloaluetta ei ole tarpeen sopeuttaa väestömäärän jatkuvaan
muutokseen esimerkiksi kartta-aineistoa ylläpitämällä. Tällöin
erilliskeräysvelvoitteiden kohdentuminen on yksiselitteistä kussakin
yksittäistapauksessa ja hallinnollinen taakka kevenee, kun
taajamarajauksia ei tarvitse huomioida keräyksen järjestämisessä.
Erilliskeräysvelvoitteiden muutosten lisäksi jätehuoltomääräyksiin
ehdotetaan useita muita muutoksia. Muita merkittäviä muutoksia ovat mm.
kiinteistön haltijan omistuksessa olevien käsin siirrettävien jäteastioiden
korvaaminen vaiheittain HSY:n omistamilla jäteastioilla, uudet
kompostointi-ilmoituksen tekemistä koskevat määräykset sekä tarkennetut
määräyskohdat keräysvälineiden sijoittamisesta ja niille johtavista ajo- ja
siirtoväylistä. Lisäksi jäteastioiden tyhjennysväleihin ehdotetaan
pidennyksiä, mikä lisää kiinteistön haltijan vaihtoehtoja optimoida
jätehuoltopalveluidensa kokonaisuus. Useita muita määräyskohtia
tarkistetaan lisäksi määräysten käytännön soveltamisessa saadun
kokemuksen ja palautteen perusteella. Jätehuoltomääräysten
valmistelussa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton vuonna 2022
julkaisemaa opasta kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelijoille ja
päättäjille.
Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uusiksi 1.10.2022 voimaan
tuleviksi jätehuoltomääräyksiksi sekä ehdotusta koskeva perustelumuistio,
jossa jätehuoltomääräyksiin ehdotettavia muutoksia ja lisäyksiä on käsitelty
yksityiskohtaisesti, on tämän esityksen liitteenä. Ehdotus
jätehuoltomääräyksiksi lähetetään laajalle lausuntokierrokselle tämän
esityksen liitteessä olevassa lausuntopyynnössä esitetyn mukaisesti.
Samalla varataan vaikutusmahdollisuudet asian käsittelyssä hallintolain 41
§:ssä säädetyin tavoin. Lausunnot ja mielipiteet sekä muut kannanotot
tulee toimittaa HSY:lle viimeistään 17.6.2022. Lisäksi HSY toteuttaa
asukkaille erillisen verkkokyselyn, jonka avulla pyritään selvittämään
asukkaiden mielipiteet erityisesti laajenevaan biojätteen erilliskeräykseen.
Määräysehdotukseen valmistellaan lausuntopalautteen perusteella
tarvittavat muutokset. Lausuntopalautteen käsittelyn jälkeen ehdotus
jätehuoltomääräyksiksi tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi alkusyksystä
2022. Tavoitteena on, että tarkistetut jätehuoltomääräykset tulisivat
voimaan 1.10.2022 lukuun ottamatta erilliskeräysvelvoitteiden
laajenemiselle annettavia siirtymäaikoja. Jätehuoltomääräysten 14 §:ssä
määrätty biojätteen erilliskeräysvelvoite tulisi ehdotuksen mukaan voimaan
Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja
Helsingissä 1.7.2024. Vaiheittainen siirtymäaika on katsottu tarpeelliseksi,
jotta kiinteistöt voivat varautua muutokseen ja HSY voi toteuttaa laajan
muutoksen hallitusti, turvaten logistiikan ja asiakaspalvelun toimivuuden
sekä keräyksessä tarvittavan kaluston riittävyyden.

Kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa sekä muita 14 §:ssä määrättyjä
toimintoja koskevat erilliskeräysvelvoitteet ovat tulleet biojätteen
viikkokohtaisen kilogrammarajan osalta voimaan jäteasetuksen mukaisesti
1.7.2022. Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen ja
pienmetallijätteen viikkokohtaiset kilogrammarajat tulevat voimaan
1.10.2022.
Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. merkitä tiedoksi pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen
jätehuoltomääräysten muuttamista koskevan ehdotuksen ja
b. lähettää ehdotuksen laajalle lausuntokierrokselle sekä
c. asettaa sen hallintolain mukaisesti kuultavaksi
vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi asiassa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
-

Liite 1 Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi 29.4.2022
Liite 2 Jätehuoltomääräysten perustelumuistio 29.4.2022
Liite 3 lausuntopyyntö lausuntokierrokselle 3.5.2022
Bilaga 1 Förslag till föreskrifter om avfallshanteringen 29.4.2022
Bilaga 2 Motiveringspromemoria 29.4.2022
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Eteläisen Postipuiston vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 43
391/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Helsingin Pohjois-Pasilaan, Eteläiseen Postipuistoon, on rakennettava
yleinen vesihuoltoverkosto asemakaavanmukaista maankäyttöä varten.
Hankelaajuuteen sisältyy yhteensä noin 1,6 kilometriä vesijohtoa, 1,8
kilometriä jätevesiviemäriä ja 2,4 kilometriä hulevesiviemäriä sekä yksi
jätevedenpumppaamo.
Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Helsingin kaupungin
katuhankkeiden yhteydessä yhteishankkeena. HSY on sitoutunut
rakentamaan vesihuollon asemakaava-alueille kaupungin päättämässä
aikataulussa. Vesihuoltotöiden yhteensovittaminen kaupungin
katuhankkeeseen on teknistaloudellisesti edullista ja vähentää asukkaille
aiheutuvia rakentamisenaikaisia haittoja.
Investointiohjelmassa 2021–2030 on Pohjois-Pasilan vesihuollon
toteutukseen varattu 4,9 milj. euroa (alv 0 %) investointikaudelle.
Kustannukset ovat kasvaneet investointiohjelmaan verrattuna johtuen mm.
kustannustason noususta ja ennakoitua vaativammista
pohjarakennusolosuhteista. Kustannustaso päivitetään seuraavassa
investointiohjelmassa.
Hankkeen kustannusarvio perustuu KTYS-vaiheen kustannusarvioon, jota
on nostettu rakennussuunnittelun aikana lisääntyneiden taitorakenteiden
vuoksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 5,9 milj. euroa (alv
0 %). Hankkeen toteutus tapahtuu kaupungin katuhankkeiden yhteydessä
vuosina 2023–2027.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Eteläisen Postipuiston asemakaava-alueiden
vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on
5,9 milj. euroa (alv 0 %). Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa vesihuollon
toimialajohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Eteläisen Postipuisto vesihuollon hankesuunnitelma
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Jätkäsaaren länsiosan asemakaava-alueiden vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 44
392/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Jätkäsaaren länsiosan asemakaava-alueille, Melkinlaituri ja Saukonlaituri
länsi, on rakennettava yleinen vesihuoltoverkosto asemakaavanmukaista
maankäyttöä varten. Hankelaajuuteen sisältyy yhteensä noin 3,2 kilometriä
vesijohtoa, 2,8 kilometriä jätevesiviemäriä ja 2,8 kilometriä
hulevesiviemäriä sekä neljä jätevedenpumppaamoa. Osa hankkeeseen
sisältyvästä vesihuoltoverkostosta on jo rakennettu v. 2017–2021.
Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Helsingin kaupungin
katuhankkeiden yhteydessä yhteishankkeena. HSY on sitoutunut
rakentamaan vesihuollon asemakaava-alueille kaupungin päättämässä
aikataulussa. Vesihuoltotöiden yhteensovittaminen kaupungin
katuhankkeeseen on teknistaloudellisesti edullista ja vähentää asukkaille
aiheutuvia rakentamisenaikaisia haittoja.
Investointiohjelmassa 2021–2030 on Jätkäsaaren vesihuollon
toteutukseen varattu 4 milj. euroa (alv 0 %) investointikaudelle.
Kustannukset ovat kasvaneet investointiohjelmaan verrattuna johtuen
Jätkäsaaren alueen rakentamisen viivästymisestä, kustannustason
noususta ja ennakoitua vaativammista pohjarakennusolosuhteista.
Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2022 hintatasoon. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on yhteensä 10,2 milj. euroa (alv 0 %), josta 2,8
milj. euroa on toteutunut vuosina 2016–2021 ja vuosien 2022–2027 aikana
toteutettavan osuuden kustannusarvio on 7,4 milj. euroa (alv 0 %).
Hankkeen toteutus tapahtuu kaupungin katuhankkeiden yhteydessä
vuosina 2016–2027.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Jätkäsaaren länsiosan asemakaava-alueiden
vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 10,2 milj. euroa (alv 0 %), josta vuosina 2022–
2027 toteutettava osuus on 7,4 milj. euroa (alv 0 %). Lisäksi hallitus
päättää oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään hankkeeseen
liittyvistä hankinnoista.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Jätkäsaaren länsiosan asemakaava-alueiden vesihuollon
hankesuunnitelma
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Kuninkaantammentien alueen vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 45
394/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Kuninkaantammeen, Kuninkaantammentien alueelle, on rakennettava
yleinen vesihuoltoverkosto asemakaavanmukaista maankäyttöä varten.
Samassa yhteydessä uusitaan Kuninkaantammentiellä sijaitseva
huonokuntoinen päävesijohto. Hankelaajuuteen sisältyy yhteensä noin
1000 metriä vesijohtoa, 450 metriä jätevesiviemäriä ja 780 metriä
hulevesiviemäriä sekä yksi jätevedenpumppaamo.
Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Helsingin kaupungin
katuhankkeen yhteydessä yhteishankkeena. HSY on sitoutunut
rakentamaan vesihuollon asemakaava-alueille kaupungin päättämässä
aikataulussa. Vesihuollon uudisrakentamisen ja saneerausten
yhteensovittaminen kaupungin katuhankkeeseen on teknistaloudellisesti
edullista ja vähentää asukkaille aiheutuvia rakentamisenaikaisia haittoja.
Koko Kuninkaantammen alueen vesihuollon rakentamiseen (kaavoituksen
mukainen laajaneminen) on hyväksytyssä investointiohjelmassa 2021–
2030 varattu rahaa yhteensä 3,2 milj. euroa (alv 0 %).
Kuninkaantammentien päävesijohdon uusimiselle on investointiohjelmassa
lisäksi varattu 1,3 milj. euroa (alv 0 %) vuosille 2024–2025.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 3,25 milj. euroa (alv 0 %).
Hankkeen kustannusarvio perustuu vuoden 2022 hintatasoon. Hankkeen
toteutus tapahtuu kaupungin katuhankkeiden yhteydessä vuosina 2024–
2026.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Kuninkaantammentien alueen vesihuollon
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on 3,25 milj.
euroa (alv 0 %). Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa vesihuollon
toimialajohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kuninkaantammentien alueen vesihuollon hankesuunnitelma
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Ullanmäen vesihuoltotunnelin saneeraus (TU2) ja maanpäällisen runkovesijohtoyhteyden
rakentaminen, hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 29.04.2022 § 46
393/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Espoon Ymmerstan ja Tuomarilan alueella kulkee vesihuoltotunneli (TU2),
missä sijaitsee runkoviemäri ja -vesijohto.
Tässä hankkeessa siirretään ensin runkovesijohto pois tunnelista ja
rakennetaan se maanpäällisenä yhteytenä. Tämän jälkeen saneerataan
tunnelin rakenteet ja siellä kulkeva runkoviemäri suurempaan
kapasiteettiin.
Verkostoa saneerataan myös ennen tunnelia Ullanmäentiellä sekä
Ullanmäen ja Ullantorpantien kiinteistöjen alueella.
Hankkeessa rakennetaan vesijohtoverkostoon säätöventtiiliasema ja
jätevesiverkostoon virtaamanmittaus.
Investointiohjelmassa 2021–2030 hanke sisältyy verkoston
saneerausinvestoinnit hankekorille, joissa ko. hankkeelle on varattu 2,1
milj. euroa (alv 0 %) v. 2020–2022.
Yleissuunnitelmavaiheessa (23.3.2020) tehty koko hankkeen
kustannusarvio on 3,1 milj. euroa (alv 0 %).
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 4,5 milj. euroa (alv 0 %).
Tämä arvio on tarkentunut maanpäällisen urakan osalta
rakennussuunnitelman perusteella (28.2.2022). Keskeiset kustannuksia
nostaneet tekijät ovat olleet paikoittain vaikeat pohjaolosuhteet sekä siitä
seurannut tarve pohjanvahvistukselle (paalulaatta) ja kaivannon tuennalle
(teräsponttiseinä).

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Ullanmäen vesihuoltotunnelin saneerauksen
(TU2) ja maanpäällisen runkovesijohtoyhteyden rakentamisen
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on 4,5 milj. euroa
(alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Ullanmäen vesihuoltotunnelin saneeraus ja maanpäällisen
runkovesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 47

4/2022

29.04.2022

Vetoa kestävien toleranssiliittimien DN 50–DN 400 hankinta 2022–2023
Hallitus 29.04.2022 § 47
189/05.050.500.5001/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen
Yksikön päällikkö Eeva Huhtanen, puh. 050 466 9106,
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

Yleistä

Hankinta käsittää jaksolle 1.5.2022–30.4.2023 sekä mahdollisille kahdelle
erilliselle optiojaksolle 1.5.2023–30.4.2025 ja 1.5.2025–30.4.2027
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuoltoverkkojen
rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat vetoa kestävät
toleranssiliittimet DN 50–DN 400. Vetoa kestäviä toleranssiliittimiä
käytetään kaikkien HSY:n vesihuoltoverkossa käytettyjen putkimateriaalien
(valurautaputkien, teräsputkien sekä asbestisementtiputkien) liittämiseen
uuteen valurauta- tai teräsputkeen.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 19.4.2022 klo 10:00
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 osiokohtainen
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (MH)

Hallitus päättää
a. tilata Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jaksolle
1.5.2022–30.4.2023 tarvittavat vetoa kestävät toleranssiliitimet DN 50–DN
400 osaan 1 Onninen Oy:ltä ja osaan 2 Saint-Gobain Finland Oy:ltä
hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 604 000 (alv 0 %) sisältäen
noin 10 % varauksen määrätarpeen ja hinnan muutoksille, sekä
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen
optiokausien 1.5.2023–30.4.2025 ja 1.5.2025–30.4.2027 hankinnasta.
Mahdolliset optiokaudet mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo
on yhteensä enintään 3 020 000 euroa (alv 0 %). Optioiden käytöstä
tehdään erilliset päätökset viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin
optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta toleranssiliittimet
- Liite 2 Vertailutaulukko

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 48

4/2022

29.04.2022

Ämmässuon eteläisen hyötykäyttöalueen käsittelykenttä 1, urakoitsijan valinta
Hallitus 29.04.2022 § 48
1656/06.061.614.6143/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo ja rakennuttamispäällikkö Juha
Lipsanen, puh. 040 551 1032
Jätteiden hyödyntäminen edellyttää riittäviä ja asianmukaisia
käsittelyalueita. Ämmässuon ympäristöluvan mukaan jätteiden käsittely
tulee tehdä asfaltoiduilla alueilla, joista vedet tulee johtaa jätevesiviemäriin.
Tässä urakassa toteutetaan käsittelypalveluiden käyttöön n. 2,5 hehtaarin
laajuinen pinnoitetun puuaineksen käsittely- ja varastointikenttä. Kentän
rakennekerroksissa hyödynnetään urakan yhteydessä merkittävä määrä
suhteutettua jätevoimalan kuonaa.
Hanke sisältyy hallituksen kokouksessaan 19.03.2021 § 155 hyväksymään
jätteenkäsittelyn hankkeiden yleissuunnitelmaan 2021–2025. Hankkeen
toteutukseen on lisäksi varauduttu toiminta- ja taloussuunnitelmassa
vuosina 2022–2024.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus
perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valita Ämmässuon eteläisen hyötykäyttöalueen käsittelykentän 1
urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Marttilan Maanrakennus
Oy:n 1 887 157,00 euron (alv 0 %) vertailuhinnalla,
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 49

4/2022

29.04.2022

Jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut (vaihtolavat, nosturikuormat säiliöt, takakuormatyöt)
2023–2028
Hallitus 29.04.2022 § 49
252/05.050.501.5011/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

Yleistä

Hankinta käsittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
(myöhemmin myös ”HSY” tai ”tilaaja”) vuosina 2023–2028 tarvitsemat
jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut (vaihtolavat, nosturikuormat säiliöt,
takakuormaustyö) seuraavasti:
Osa 1:
Vaihtolavojen kuljetus ja tyhjennys urakka-alueella 84 (HSY-alue ja
Kirkkonummi) ajalla 3.4.2023–2.4.2028.
Osa 2:
Kiinteistöjen sekajätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen
nosturiautotyönä urakka-alueella 14 (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi)
ajalla 3.4.2023–2.4.2028.
Osa 3:
Kiinteistöjen sekajätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen
nosturiautotyönä urakka-alueella 80 (Helsinki ja Vantaa) ajalla 3.4.2023–
2.4.2028.
Osa 4:
Kiinteistöjen biojätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen
nosturiautotyönä urakka-alueella 51 (HSY-alue ja Kirkkonummi) ajalla
3.4.2023–2.4.2028.
Osa 5:
Sekajätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen
takakuormaustyönä Kirkkonummella urakka-alueella 82 ajalla 3.4.2023–
2.4.2028.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 19.4.2022 klo 13:00 mennessä saatiin
tarjoukset kymmeneltä (10) alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saadut hinnaltaan halvimmat
tarjoukset.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat keruu- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 84,
14 ja 51 osalta Hämeen Kuljetuspiste Oy:ltä, urakka-alueen 80 osalta
Tumik Oy:ltä sekä urakka-alueen 82 osalta Auriga Oy:ltä hankinnan
verottoman arvon ollessa enintään 18 156 663,48 euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään päätösehdotuksen osalta siten, että
 lisätään uusi kohta a. hylätä Hämeen Kuljetuspiste Oy:n tarjouksen
 muutetaan aikaisemman kohdan a. sijaan kohta b. tilata HSY:n
tarvitsemat keruu- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 84 ja 14
osalta Hämeen Kuljetuspiste Oy:ltä, urakka-alueen 80 osalta Tumik
Oy:ltä, urakka-alueen 51 osalta Urbaser Oy:ltä sekä urakka-alueen
82 osalta Auriga Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa
enintään 18 563 676,62 euroa, ja
 muutetaan aikaisempi kohta b. kohdaksi c.
Muutosten perusteet päivitetyssä liitteessä 1.

Päätös

Hallitus päätti muutetun ehdotuksen mukaan
a. hylätä Hämeen Kuljetuspiste Oy:n tarjouksen urakka-alueen 51 osalta,
b. tilata HSY:n tarvitsemat keruu- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 84 ja
14 osalta Hämeen Kuljetuspiste Oy:ltä, urakka-alueen 80 osalta Tumik
Oy:ltä, urakka-alueen 51 osalta Urbaser Oy:ltä sekä urakka-alueen 82
osalta Auriga Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 18 563
676,62 euroa, ja
c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut hankinnasta
vuosina 2023–2028
- Liite 2 Kustannusvertailu
- Liite 3 Toimittajaosuudet

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 50

4/2022

29.04.2022

Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus
Hallitus 29.04.2022 § 50
904/10.105.1050.10500/2020
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 0503203909
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 lähes valmiit. Prosessiputkistoista on
asentamatta enää joitain täydentäviä putkisto-osia. LVI-töiden valmiusaste
on noin 91 %. Sähkö- ja instrumentointikytkennät ja koestus ovat edenneet
hieman odotettua hitaammin, mikä johtaa koestusten haasteelliseen
tiivistymiseen seuraavalla vuosineljänneksellä. Sähkötöiden valmiusaste
on noin 87 % ja automaatio- ja instrumentointitöiden noin 78 %.
Urakan päivitetyssä yleisaikataulussa pysyminen on haasteellista.
Jätevesien kääntöä Blominmäkeen tavoitellaan aloitettavaksi 31.8.2022
mennessä ja puhdistamon tavoitellaan olevan täysimääräisesti käytössä
vuoden 2022 loppuun mennessä.
Työt viemäritunneleissa ovat edenneet yhdessä sovitun aikataulun
mukaisesti. Purkutunneli luovutettiin HSY:lle 25.3.2022 ja sen täyttö
Suomenojan puhdistetulla jätevedellä aloitettiin 28.3.2022 Tulotunneli
luovutettiin HSY:lle 1.4.2022. Työt Malminmäen ja Eestinkallion urakkaalueiden ylemmissä tunneliosuuksissa ja maan päällä jatkuvat.
Viemärin poraus Friisilän pumppaamon viereltä tulotunnelihaaran päähän
valmistui helmikuussa 2022. Suojaputken ja kallion välisen tilan
juotosvalun yhteydessä 16.32022 teräksinen suojaputki kuitenkin lommahti
sisäänpäin. Korjaaminen on haastavaa ja siirtää sen jälkeen tehtäviä
työvaiheita. Siksi Friisilän pääviemärin kääntö päätettiin muuttaa
toteutettavaksi viimeisenä syksyllä 2022.
Hankkeen tilannekatsaus 31.3.2022 on esitetty tämän asian liitteessä.

Päätösehdotus (MH)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen
jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 31.3.2022.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen tilanneraportti
31.3.2022

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 51

4/2022

29.04.2022

HSY:n edustaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa
Hallitus 29.04.2022 § 51
421/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
Hallitus on valinnut kokouksessaan 15.10.2021 § 137 HSY:n edustajat
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallitukseen.
HSY:n hallintosäännön 11 §:n mukaan, ellei toimivallasta muuten ole
määrätty, tai toimitusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
toimitusjohtaja käyttää kuntayhtymän puhevaltaa yhtiökokouksissa.
Hallintosäännön 40 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa kuntayhtymän
tytäryhteisön edustajalle ohjeet tytäryhteisön tilintarkastajan valinnasta.
Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2022 alkaen klo 12
käsitellään osakeyhtiölain määräämät asiat. Yhtiökokouskutsu ja esityslista
ovat oheisaineistona.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan
HSY:tä ja käyttämään sen äänivaltaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n
varsinaisessa yhtiökokouksessa,
b. antaa yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi esittää yhtiön
hallitukseen valittavaksi nykyiset, HSY:n hallituksen 15.10.2021 päättämät
jäsenet,
c. todeta, että tarkastuslautakunta antaa erikseen ohjeet tilintarkastajan
valinnasta sekä
d. todeta, että näitä menettelytapaohjeita noudatetaan myös tulevissa
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisissa yhtiökokouksissa, jollei
erikseen muuta päätetä.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan poistamalla kohdan d.

Päätös

Hallitus päätti muutetun päätösehdotuksen mukaan
a. valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan
HSY:tä ja käyttämään sen äänivaltaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n
varsinaisessa yhtiökokouksessa,

b. antaa yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi esittää yhtiön
hallitukseen valittavaksi nykyiset, HSY:n hallituksen 15.10.2021 päättämät
jäsenet,
c. todeta, että tarkastuslautakunta antaa erikseen ohjeet tilintarkastajan
valinnasta.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 52

4/2022

29.04.2022

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta
Hallitus 29.04.2022 § 52
357/00.01.012.0121/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
Hallituksen jäsen Taisto Miettisen (ps./Kauniainen) henkilökohtainen
varajäsen Eija Pirinen (ps./Espoo) on pyytänyt 5.4.2022 saapuneella
sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä toiselle
paikkakunnalle muuttamisen vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille myöntää kuntalain 60 §:n
mukaisesti yhtymäkokous.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää, että yhtymäkokous
a. myöntää Eija Piriselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä, sekä
b. valitsee hallituksen jäsen Taisto Miettiselle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Päätös tarkastettiin kokouksessa heti käsittelyn jälkeen.

Liitteet
- Eija Pirisen eroaminen HSY:n hallituksen varajäsenen paikalta

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 53

4/2022

29.04.2022

Kevätyhtymäkokouksen 30.5.2022 koolle kutsuminen
Hallitus 29.04.2022 § 53
422/00.01.013.0131/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542
Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on
lähetettävä, ellei erityisestä muusta syystä ole tarpeen noudattaa
lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille sekä
tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.
HSY:n perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa
päätetään:





tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen,
rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen
vahvistamisesta;
toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta;
peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä.

Lisäksi kevätyhtymäkokouksessa käsitellään seuraavia asioita:




Päätösehdotus (TF)

sidonnaisuusilmoitukset,
henkilöstökertomus 2021,
eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden
hallituksen henkilökohtaisen varajäsenen valinta.

Hallitus päättää
a. kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle maanantaina 30.5.2022 klo 10.30
HSY:n päätoimitiloissa Ilmalassa osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki, ja
b. pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajat yhtymäkokoukseen ja
ilmoittamaan siitä keskiviikkoon 25.5.2022 mennessä HSY:n kirjaamoon,
mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai
aiempaan päätökseen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 54

4/2022

29.04.2022

Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 29.04.2022 § 54
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 21.3.-26.4.2022:
Hallituksen puheenjohtaja
yleispäätös § 1–2
Jätehuollon toimialajohtaja
hankintapäätös § 3–4, yleispäätös § 12–14
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja
hankintapäätös § 1, seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 5–8
Talousjohtaja
yleispäätös § 4
Toimitusjohtaja
hankintapäätös § 9–12, yleispäätös § 6–8,10
Vesihuollon toimialajohtaja
hankintapäätös § 13–14, yleispäätös § 9
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
korvauspäätös § 11–18

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 26.4.2022

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 55

4/2022

29.04.2022

Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 29.04.2022 § 55

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021
Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Aninka Urho, puh. 050 412 3177
Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen yhteisen vuosiraportin
tarkoituksena on tarjota sekä valvovalle viranomaiselle että kuntalaisille
kokonaiskuva jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä
puhdistustehokkuudesta vuonna 2021. Raportissa kuvataan myös vuoden
keskeisimmät kehittämishankkeet ja sidosryhmiä kiinnostavat projektit.
Vuonna 2021 molemmat HSY:n puhdistamot täyttivät kaikki
ympäristöluvan määräykset: Vesistöön johdetun jäteveden biologinen ja
kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosforipitoisuus ja poistotehokkuudet
myös kokonaistypen osalta olivat lupamääräysten mukaiset. Päästöt
mereen olivat typen osalta 1067 tonnia (v. 2020 1134 t.) ja fosforin osalta
26 tonnia (v. 2020 29 t.).
HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa painopisteinä olivat
vuonna 2021 fosforin talteenotto, kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen, teollisuusjätevesien ja lääkeaineiden hallinta sekä
lämmöntalteenoton energiatase. Työturvallisuuden parantamiseksi luotiin
uudenlaisia toimintamalleja, ja varautumissuunnitelman päivitystyö
käynnistettiin. Uusi kunnossapitojärjestelmä otettiin käyttöön. Vuotovesien
vähentämistyötä vietiin myös eteenpäin ja uusi sekaviemärimalli otettiin
käyttöön.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa on kehitetty aktiivisesti: jälkiselkeytinten
kapasiteetin nostoa tutkitaan altaan virtausjärjestelyiden muutoksella.
Energiatehokkuusremontteihin saatiin ympäristöministeriön rahoitusta;
remonttien kohteina ovat mädättämön lämmönvaihdin sekä ilmastusaltaat.
Molemmat projektit jatkuvat myös vuonna 2022.
Korona on muuttanut työskentelytapoja jätevedenpuhdistuksessa niin, että
kohtaamisia pyritään minimoimaan. Näin on vältytty paikallisilta
tartuntaryppäiltä. Pumpputukosten määrä on vakiintunut noin viisi kertaa
korkeammalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Tukkeutuneista pumpuista
poistetaan puhdistuspyyhkeitä, maskeja ja suojakäsineitä. Tämä on
kuormittanut pumppaamokohteiden huoltohenkilöstöä ja suunnannut
resursseja ennakoivasta kunnossapidosta korjaavaan kunnossapitoon.

Linkki raporttiin: https://julkaisu.hsy.fi/jatevedenpuhdistuspaakaupunkiseudulla-2021.html
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös
Liitteet

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
- Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 29.04.2022 § 56
Esittelijä
Valmistelija

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

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 20.5.2022, klo
9.00 kokoushuoneessa Kaivanto (Ilmalankuja 2A, Helsinki). Esikokous
alkaa klo 8.30.
Hallituksen seuraava iltakoulu pidetään tiistaina 3.5.2022, klo 16
kokoushuoneessa Kaivanto. Esityksiä voi seurata myös Teamsin
välityksellä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 50, §
51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 42

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

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

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

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

ympäristönsuojeluviranomainen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

KUNNALLISVALITUS
Jätelain 137 §:n 3 momentin mukaan muutosta jätehuoltomääräysten hyväksymistä ja jätetaksaa
koskevaan päätökseen sekä jätelain 37 §:n (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus) ja 43 §:n 1
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momentin (kunnan jätehuollon palvelutehtävien siirtäminen kuntien omistamalle yhtiölle) nojalla tehtyyn
HSY:n päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään.
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen
päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.hsy.fi).
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen ja valituskirjelmän toimittaminen
Hallinto- ja kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (valitusviranomainen). Valituskirjelmän
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän
lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
Valitusviranomaisen yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Postiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Faksinumero: +358 29 56 42079
Puhelinvaihde: 029 56 42000
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen

ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi-

ranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulain ja oikeusministeriön asetuksen
(1383/2018) perusteella 1.1.2019 jälkeen vireille tulevista asioissa tuomioistuinmaksu hallinto-oikeudessa
on pääsääntöisesti 260 euroa, jollei hallinto-oikeus muuta valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 47
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: 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
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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.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48
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: § 49
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.

