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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 17.06.2022 § 72

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 Taisto Miettisen (varalla Leo Stranius) ja
Tia Seppäsen (varalla Tuomas Suihkonen).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Taisto Miettisen ja Tia Seppäsen.
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HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 (AK)
Hallitus 17.06.2022 § 73
579/02.020.200.2000/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030
Controllerit Iina Kuutti ja Paula Mäkilaurila, puh. 09 156 11
Yleistä
HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden
loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio.
Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi
tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että
edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.
Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut
keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.
Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja
toiminnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon alustavat
taksamuutokset.
Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2023 on
käytetty 2 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä.
Inflaatiokerrointa tarkennetaan syksyllä lopullisen talousarvion
valmistelussa. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2023 hintatasossa.
Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen
toukokuussa 2022 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan.
HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on
pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä.
Lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023–
2025 pyydetään 31.8.2022 mennessä.
Tavoitteet
HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 tavoiteasetanta ja
budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen esittämään strategiaan 2030,
josta yhtymäkokous päättää marraskuussa 2022. Tavoiteasetanta ja
budjetointi perustuvat myös jäsenkuntien omistajaohjauksen tavoitteisiin.
Esitetyn strategian 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

Toiminta
HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hitaasti kasvavan
suunnittelukaudella. Vuonna 2023 tuotetun veden määrän arvioidaan
olevan 97,2 miljoonaa m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 76,8 miljoonaa
m3. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän
jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 154,8 miljoonaa m3 vuonna
2023.
Vuonna 2023 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,7 miljoonaa
jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 386 000 tonnia.
Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan
jätteitä yhteensä noin 207 000 tonnia. Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 247 000
tonnia.
Henkilöstö
Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu voimassa olevassa
henkilöstösuunnitelmassa 2022–2024. Henkilöstömäärien toteutumat ovat
aikaisemmin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.
Henkilöstösuunnitelma päivitetään syksyn lopullisen toiminta- ja
taloussuunnitelman yhteydessä.
Käyttötalous
HSY:n toimintatuotot vuonna 2023 ovat 419,1 miljoonaa, 22,7 miljoonaa
(5,5 %) enemmän vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen
budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä
talousmallien mukaiset alustavat hintamuutokset.
Vesitaksoihin on laskettu alustavasti 3 % reaalikorotus inflaatiovaikutuksen
4 % lisäksi. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren
investointitarpeen ja siitä seuraavan rahoituskulujen kasvun kattamiseen.
Liittymismaksut ovat edelleen korkealla tasolla, mutta niiden arvioidaan
laskevan rakentamisen kiihkeimmän kasvun vuosista.
Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan hieman kasvavan. Sekajätteen
määrän arvioidaan edelleen laskevan mutta hyödynnettävien ja
kierrätettävien jakeiden määrien jatkavan kasvuaan. Metallin ja sähkön
hintoihin liittyy suurta epävarmuutta, mikä vaikuttaa suuresti näistä
saataviin tuloihin. Tulokertymää lisää biojätteen erilliskeräyksen
laajentuminen ja taksamuutokset. HSY valmistelee jätemaksujen
korottamista keskimäärin 4,5 prosentilla. Korotus vastaa arvioitua
kustannustason nousua erityisesti jätteen kuljetuksen ja käsittelyn osalta.
HSY varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian
ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä
jätetaksaan valmisteluun liitteenä olevan kuulutuksen mukaisesti.
Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n
toimintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon
sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua
palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla.
Vuonna 2023 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,49 miljoonaa euroa, jossa
kasvua edellisestä vuodesta on 3,3 %. Vuoden 2022 tulosennusteen

mukainen kumulatiivinen ylijäämä noin 0,47 miljoonaa on kohdistettu
täysimääräisesti suunnitelmakaudelle etupainotteisesti kuntaosuuksia
vähentäväksi.
HSY:n toimintamenot vuonna 2023 ovat 205,1 miljoonaa euroa, joka on
10,8 miljoonaa (5,0 %) vähemmän kuin vuoden 2022 ennusteessa.
Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja
merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Suuri vaikutus
kuluihin on Blominmäen jätevedenpuhdistuksen käyttöönotolla. Vuosille
2023–2025 on kuluissa huomioitu Suomenojan laitoksen
purkukustannuksia yhteensä 17 milj. euroa ja vuodelle 2022 tehdään
kustannusarvion 17 milj. euron varaus. Henkilöstökuluihin sisältyy
arvioidun palkkaratkaisun vaikutukset keskimäärin 2,5 %.
Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2023
on 216,2 miljoonaa (51,6 %), kun sen vuonna 2022 ennustetaan olevan
183,3 miljoonaa (46,2 %). Ero johtuu suurelta osin vuodelle 2022 tehdystä
varauksesta Suomenojan laitoksen purkuun sekä myyntituottojen
arvioidusta kasvusta. Suunnitelmavuonna 2024 toimintakate paranee ja on
226,6 miljoonaa (52,3 %) ja vuonna 2025 238,8 miljoonaa (53,3 %).
Nettorahoituskulut vuonna 2023 ovat 72,0 miljoonaa. Korkokuluista 59,8
miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja.
Peruspääoman korko, jota jäsenkunnat alkoivat periä vuodesta 2021, on
0,5 % vuonna 2022 ja vuosina 2023–2024 1% ja vuonna 2025 1,5%.
Rahoitustuottoihin on budjetoitu 1,7 miljoonan euron osinkotuotot
Uudenmaan Woima Oy:ltä vuodelle 2023 ja vuosille 2024–2025 1,5
miljoonaa. Suunnitelmakaudella nettorahoituskulut kasvavat, ollen vuonna
2025 76,5 miljoonaa euroa.
Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen
tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2023 vuosikate on 144,2
miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 280
miljoonaa euroa. Erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi
suunnitellulla tasolla joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko
suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 432,8 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos vuonna 2023 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien
vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 7,5 miljoonaa euroa
alijäämäinen, vuonna 2024 2,6 miljoonaa ylijäämäinen ja vuonna 2025 8
miljoonaa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan
purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämä on 7,4
miljoonaa euroa vuonna 2023.
Investoinnit
Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen
toukokuussa 2022 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan. Vuonna
2023 investoinnit ovat yhteensä 204,6 miljoonaa euroa, josta 177,0
miljoonaa on vesihuollon ja 22,9 miljoonaa jätehuollon investointeja.
Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistuminen pudottaa vesihuollon
kokonaisinvestointien määrän suunnitelmakauden vuosilla keskimäärin
noin 180 milj. euroon vuodessa. Vesihuollon investointien taso säilyy
suunnitelmakaudella kuitenkin korkealla tasolla johtuen pääosin
jäsenkuntien edelleen korkeana säilyvästä infrastruktuuri-investointien
tasosta. Erityisesti suuret raidehankkeet nostavat näiden investointien
määrää. Tämä vaikuttaa erityisesti johtosiirtojen ja osin verkostojen
saneerausinvestointien kustannuksiin. Suunnitelmakaudella jatkuvat
Kruunusiltojen ja Kalasataman raitiotiehankkeet ovat tyyppiesimerkkejä
kauden raidehankkeista. Lisäksi on varauduttu Espoon kaupunkiradan

aiheuttamiin johtosiirtoihin. Kaavoituksen mukainen alueverkoston
laajentuminen säilyy edelleen vakaana korkealla tasollaan.
Kaupunkilähtöisten investointien säilyessä suurina on HSY:n vesihuolto
joutunut sopeuttamaan investointeja siirtämällä eteenpäin
vesihuoltolähtöisiä hankkeita. Tästä huolimatta myös vesihuoltolähtöisten
investointien taso säilyy suhteellisen vakaana. Tämä johtuu muutamasta
suuresta hankekokonaisuudesta, joiden viivästyttäminen on hankalaa tai
epätarkoituksenmukaista. Esimerkkeinä mainittakoon Blominmäen
käyttöönottoon liittyvät kokoojaviemärikäännöt, Vantaan vedenjakelun
vahvistamiseen liittyvät strategiset hankkeet sekä yhteishankkeet
jäsenkuntien kanssa. Nämä on aikataulutettu yhteistyössä niin, että
muodostuu järkevä investointikokonaisuus. Vedenpuhdistuksen
saneerausinvestoinneissa jatkuu muun muassa Pitkäkosken
vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetinnosto ja perusparannus, Pitkäkosken
pk 1 rakennussaneeraus sekä Vanhakaupungin selkeytyshallin vesikaton
ja julkisivujen saneeraus.
Vedenjakelun uudisinvestoinneissa vahvistetaan mm. Helsinki-Vantaa
lentoaseman suunnan vedenjakelua. Viemäröinnin uudisinvestoinneissa
Aleksis Kiven kadun alueella tehdään merkittäviä viemäröinnin
uudistamisia, joihin liittyy myös sekaviemäröinnin eriyttämisiä. Hajaasutusalueen suurimpia kohteita ovat Kiilan, Riipilän ja Reunan alueet.
Suuria kaupunkilähtöisiä saneerauksia tehdään em. suurten
raidehankkeiden lisäksi erityisesti Helsingissä, jossa rakennetaan useita
kokoojakatuja kuten Kasin ratikan katuja, Mäkelänkatua,
Mannerheimintietä ja Aleksis Kiven kadun aluetta.
Jätehuollon hankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja
HSY:n toimipisteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät ensisijaisesti vastuullisiin ja
kehittyviin palveluihin ja niiden parantamiseen. Aluepalvelulähtöisissä
investoinneissa jatketaan yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Oy:n kanssa. Talousarviovuonna on varauduttu toteuttamaan Sorttipienasema Espoon Nihtisillan kierrätystavaratalon läheisyyteen.
Talousarviovuonna valmistuvat myös Kivikon Sortti-aseman
uudisrakennus- ja täydennystyöt, joilla parannetaan asiakaspalvelua ja
aseman logistiikkaa. Sortti-asemille haetaan talousarviovuonna aktiivisesti
myös uusia rakennuspaikkoja ja jatketaan Sortti-konseptien kehitystyötä.
Lisäksi suoritetaan mm. vuosittaiset aluepalveluiden kalustohankinnat,
kuten lava- ja puristinhankintoja.
Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät jätteenkäsittelykeskuksen
toiminnan varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen.
Talousarviovuonna toteutetaan jätteiden loppusijoitusalueiden tiiviitä
pintarakenteita ja kaasunkeräysjärjestelmiä sekä maisemoidaan
kaatopaikka-alueita ympäristölupien mukaisesti. Investoinneilla pyritään
estämään kaasupäästöt ja mahdollistamaan kaatopaikkakaasun tehokas
hyödyntäminen energiaksi kaasuvoimalassa. Sähköntuotannon lisäksi
Ämmässuon lämpötaloutta parannetaan investoimalla lämmön
talteenottojärjestelmiin, joilla varmistetaan alueen lämmöntuotannon
omavaraisuus. Alueelle valmistuu uusi tasausallas ja pienimuotoinen
hulevesien suodatusjärjestelmä. Lisäksi toteutetaan
Ekoteollisuuskeskuksen sähkösaneeraukset, joilla korvataan
vanhentuneita järjestelmiä ja varmistetaan prosessien toimivuus.
Talousarviovuonna käynnistetään myös investoinnit biokaasulaitoksen
mädätteen ohjaamiseksi maatalouskäyttöön. Ohjaamalla mädäte
maatalouskäyttöön, on biojäte mahdollista kompostoida nykyistä
pidempään sisätiloissa, mikä pienentää alueen hajuhaittoja. Biojätteen
käsittelyn investoinneilla pyritään toiminnan tehostamisen lisäksi

mahdollisimman haitattomaan biojätteen käsittelyyn ja estetään hajujen
leviämistä alueelta. Käsittelypalvelut vastaa Vantaan jätevoimalan
vaaralliseksi jätteeksi luokitellun tuhkan käsittelystä ja loppusijoittamisesta.
Nykyisin käytössä olevan tuhkasolun T1 täytyttyä arviolta 2024 tulee
käytössä olla uusi tuhkasolu T2. Talousarviovuonna investoidaan
vaarallisen jätteen kaatopaikan uuden solun T2 rakennustöihin ja vanhan
solun T1 sulkemisen valmistelutöihin. Jätevoimalan kuonan ohjaaminen
maanrakennuskäyttöön edellyttää kenttäalueita kuonan käsittelyä,
suhteuttamista ja varastointia varten. Suunnittelukaudella käynnistetään ja
toteutetaan kierrätystoiminnan edellyttämiä kenttärakenteita sekä
Ämmässuolle että Seutulaan. Jätteiden materiaalihyödyntämiseen
tähtäävät Ekomo-toiminnat edellyttävät kenttätilaa ja mahdollisesti
lajitteluun soveltuvia hallirakenteita. Kenttien rakenteissa on mahdollista
hyödyntää jätevoimalan kuonaa.
Jätehuollon muut investoinnit sisältävät kiinteistökohtaiseen
jätteenkeräykseen liittyviä kuljetuspalvelulähtöisiä investointeja ja muita
jätehuollon toimintaa tukevia investointeja. Talousarviovuonna ja
suunnitelmakaudella hankitaan merkittävä määrä jäteastioita
lajitteluvelvoitteiden ulottuessa pieniin 1–4:n asunnon kiinteistöihin. Lisäksi
investoidaan jätehuollon operatiivisiin IT-järjestelmiin, Seutulan alueen
kehittämiseen kiertotalouskortteliksi ja vähäisiin maanhankintoihin. Uuden
Sortti-aseman maanhankintaan on varauduttu vuonna 2025.
Rahoitus
Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa,
jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua
pitkäaikaista lainaa vuoden 2022 lopussa ennusteen mukaan noin 756
miljoonaa, mikäli vuoden 2022 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat
vuosiennusteen mukaisesti.
Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen
lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan
nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 433 miljoonaa euroa
riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään
suunnitelmakaudella yhteensä noin 267 miljoonalla, josta 78 miljoonaa
euroa on jäsenkuntalainojen lyhennyksiä. Ulkopuolisilta nostetun
pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 999
miljoonaa euroa. Lainamäärän jatkuva kasvu aiheuttaa lisääntyvää
painetta HSY:n taloudelle kasvavien lainakorkojen ja lyhennysten myötä.
On tarpeen tarkastella investointimenojen, velkaantumisen ja
taksapolitiikan tasapainoa. Nykyisen kaltaisen investointitason jatkuminen
tuo merkittävää painetta asiakasmaksujen korotuksille kummallakin
toimialalla. Uudessa strategiassa tasapainoinen talous on yhtenä
merkittävänä fokusalueena ja tasapainoisen talouden ohjelma on
parhaillaan laadinnassa. Eräs keskeinen ohjelman sisältämä toimenpide
on jo syksyllä 2022 käynnistymässä oleva vesihuollon maksurakenteen
kehitysprojekti.
Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste
heikkenee suunnitelmakausilla, ollen vuoden 2025 lopussa 25,7 %, kun
viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,7 %. Vuosien
2024 ja 2025 ylijäämäiset tulokset kasvattavat maltillisesti omaa pääomaa,
mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi
tarvittavalla ulkopuolisella lainarahoituksella heikentää omavaraisuutta.
Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä
1,828 miljardia euroa ja taloussuunnitelman mukaan se on vuoden 2025
lopussa 2,053 miljardia euroa.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupunkeja antamaan 31.8.2022 mennessä lausuntonsa Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2023–2025. Lisäksi hallitus päättää varata
jätetaksan valmistelun osalta kaikille niille, joille asian ratkaisulla voi olla
vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta 31.7.2022
mennessä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025
- Kuulutus jätetaksan valmistelusta 20.6.2022

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 74

6/2022

17.06.2022

Annefred eteläinen alueen vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 17.06.2022 § 74
470/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 050 320 3909
Annefred eteläinen kaava-alue sijaitsee Vantaan Veromiehen
kaupunginosassa. Alueelle tuotetaan uusi asuinalue noin 1200 asukkaalle.
Alueelle suunnitellaan ja toteutetaan vedenjakelu, viemäröinti sekä katujen
kuivatus yhteishankkeena Vantaan kaupungin kadunrakennushankkeiden
yhteydessä ja alueen rakentumisen edellyttämässä aikataulussa.
Vantaan kaupunki toimii hankkeen päätilaajana ja vastaa
rakennuttamisesta. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–
2027 välisenä aikana.
Hankkeelle on hyväksytyssä investointiohjelmassa varattu vuosille 2022–
2029 rahaa yhteensä 2,9 milj. euroa. Hankkeen vesihuollon
kustannusarvio on 1,8 milj. euroa (alv 0 %).

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Vantaan Annefred eteläinen vesihuollon
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on 1,8 milj. euroa
(alv 0 %). Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan
päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Annefred eteläinen vesihuolto, hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 75

6/2022

17.06.2022

Otaniemen painepiirin vedenjakelun varmistaminen, hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 17.06.2022 § 75
576/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 050 320 3909
Espoon Mankkaan ja Pohjois-Tapiolan kaupunginosassa saneerataan ja
rakennetaan uutta runkovesijohtoverkostoa. Rakennettavan runkolinjan
avulla kehitetään koko Espoon, ja erityisesti Otaniemen painepiirin
vedenjakelun varmuutta. Lisäksi samassa yhteydessä saneerataan myös
muutoin alueen vesihuoltoverkostoa. Hankkeessa rakennetaan myös viisi
vesijohtoverkoston aluemittauskaivoa sekä säätöventtiiliasema ja
saneerataan ja kahdennetaan Kalevalantien pumppaamon paineviemäri.
Investointiohjelmassa 2021–2030 hanke sisältyy verkoston
saneerausinvestoinnit hankekorille ja vedenjakelun uudisinvestoinnit
hankekorille Hankkeiden arvo investointiohjelmassa oli yhteensä 11,5 milj.
euroa vuosille 2024–2026.
Yleissuunnitelmassa tehty koko hankkeen kustannusarvio on 11,9 milj.
euroa (alv 0 %) pois lukien Espoon kaupungin kustannusosuus
Mankkaantien, Vanhan-Mankkaan tien ja Koivuviidantien kaivu- ja
täyttötyöt.
Hankkeesta ei ole laadittu vielä rakennussuunnitelmia.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Otaniemen painepiirin vedenjakelun
varmistamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on
11,9 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Otaniemen painepiirin vedenjakelun hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 76

6/2022

17.06.2022

Ilmala 2 vesitornin saneerauksen hankesuunnitelman päivitys ja 8. ja 9. kerrosten
saneerauksen kilpailutus (AK)
Hallitus 17.06.2022 § 76
1610/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Tukipalvelujen tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa, puh. 050 556 6505
Tekninen isännöitsijä Santeri Rinta-Kanto, puh. 040 513 9789

Yleistä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän (myöhemmin myös
”HSY”) hallitus on hyväksynyt 19.11.2021 §148 hankesuunnitelman
hankkeelle ”Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikaton, ravintolan ja kokoustilojen
saneerauksen hankesuunnitelma”, jossa hankkeen kokonaiskustannus on
4,0 milj. euroa (alv 0 %).
HSY:n hallitus päätti 25.3.2022 §30 edellä mainitun hankesuunnitelman
perusteella osahankkeesta, joka sisälsi vesikattorakenteiden saneerausta
koskevan osuuden hankesuunnitelmasta hintaan 4 890 700 euroa (alv 0
%). 25.03.2022 päätöksen esityksessä mainittiin, että hankesuunnitelmaan
sisältyviä keittiötä, ravintolaa ja niiden yhteydessä olevia 8. ja 9. kerroksen
tiloja koskevista saneerauksista tehdään hankesuunnitelman päivitys, jotta
hallitukselle myöhemmin esitettävän päivitetyn hankesuunnitelman
perusteella voidaan toteuttaa kilpailutus 8. ja 9. kerrosten saneerauksesta.
Hankesuunnitelman myöhempi päivitys nähtiin välttämättömäksi
voimakkaasti nousevien rakennuskustannusten vuoksi.
Tämä päätösesitys (17.06.2022) koskee osahanketta, joka sisältää edellä
mainitun hankesuunnitelman päivityksen. Päivitys koskee ensisijaisesti
alustavaa kustannusarviota 8. ja 9. kerrosten saneerauksesta. Hanke
etenee Ilmala 2 vesitornin 8. ja 9. kerrosten saneerauksen kilpailutuksella
sekä ravintolatiloihin valittavan ravintoloitsijan kilpailutuksella.
Ilmala 2 vesitornin 8. ja 9. kerrosten sisätilojen saneerauksen
kustannusarvio on teetetty urakkalaskentana ulkopuolisella
rakennuttajatoimistolla.
Arvio Ilmala 2 vesitornin 8. ja 9. kerrosten sisätilojen saneerauksesta on
arvoltaan 1,3 milj. euroa sisältäen 10 % varauksen. Summa sisältää 8.
kerroksen uuden kokoustilan ja wc-tilat sekä 9. kerroksen keittiön ja
ravintolasalin. Summa ei sisällä keittiön kalusteita uunit, liedet, ym.
keittiökalusteet, joiden hinta-arvio uutena on n. 100–150 te. Näiden
kustannusten jakaantuminen neuvotellaan erikseen vuokrasopimuksessa
joko ravintoloitsijalle tai HSY:lle. Vanhan keittiön kalusteista osa on
käytettävissä myös uudessa keittiössä. Vanhat kalusteet ovat HSY:n.
Päivitetty hankesuunnitelma on jaettu hallituksen jäsenille esityksen
liitteenä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä Ilmala 2 vesitornin saneerauksen päivitetyn
hankesuunnitelman siten, että nyt käsittelyssä olevan osahankkeen
kustannusarvio on 1,3 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Ilmala 2 ylävesisäiliön vesikatto, 8.-9. kerrosten saneeraus,
hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 77

6/2022

17.06.2022

Ala-Tikkurila - Hiekkaharju, uusi runkovesijohto ja vesihuollon saneeraus ja kehittäminen,
urakoitsijan valinta
Hallitus 17.06.2022 § 77
304/05.050.502.5021/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Mari Heinonen
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826
Yksikön päällikkö Ilpo Korhonen, puh. 050 340 5383
Projektipäällikkö Esa Koskinen, puh. 050 390 1599
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

Yleistä

Vantaalle Tikkurilan painepiirin vedenjakelun turvaamiseksi tarvitaan lisää
kapasiteettia. Kapasiteetin lisääminen toteutetaan rakentamalla uusi
runkovesijohto Ala-Tikkurilan ja Hiekkaharjun välille.
Nykyisin alueella oleva runkovesijohto on huonokuntoinen, ja siinä
tapahtuva häiriö on merkittävä. Linja tulee elinkaarensa päähän
lähivuosina. Uuden runkolinjan käyttöönotto mahdollistaa vanhan
runkolinjan saneerauksen.
Alueen vesihuoltoverkostojen kunnossa on havaittu puutteita. Reitillä on
verkosto-osuuksia, jotka vaativat usein kunnossapitoa korjauksineen.
Vesijohdoissa on ollut vuotoja, ja jätevesiviemäreissä vikoja, mm.
painumia, vuotoja ja tukoksia. Verkoston kunnosta ja toimintahäiriöistä
johtuen saadaan asiakasvalituksia palvelutason heikentyessä. Verkostoa
saneerataan runkojohdon rakentamisen yhteydessä.
Vantaan kaupunki toteuttaa hankkeen yhteydessä kadun
perusparannuksen osalle Liljatiestä.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Määräaikaan 8.6.2022 mennessä
saatiin tarjoukset neljältä alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä edotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Päätös perustuu tarjouspyynnön mukaisesti
tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (MH)

Hallitus päättää
a. valita Ala-Tikkurila - Hiekkaharju, uusi runkovesijohto ja vesihuollon
saneeraus ja kehittäminen urakan toteuttajaksi kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen jättäneen GRK Infra Oyj:n vertailuhinnalla 7 356
820 euroa (alv 0 %),
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan

liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta, Ala-Tikkurila - Hiekkaharju, uusi
runkovesijohto ja vesihuollon saneeraus ja kehittäminen
- Liite 2 Hinta- ja laatuvertailu

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 78

6/2022

17.06.2022

Vesijohtojen menetelmäsaneeraus 2022–2023
Hallitus 17.06.2022 § 78
526/05.050.502.5020/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 050 320 3909

Yleistä

Vesijohtojen menetelmäsaneeraus 2022–2023 urakassa saneerataan
jakeluvesijohtoja 2,7 kilometrin laajuudelta Espoossa ja Helsingissä.
Käytettävät kaivamattomat menetelmät ovat pitkä- ja pakkosujutus.
Hallitus on hyväksynyt urakan hankesuunnitelman 20.5.2022, missä
hankkeen kokonaiskustannus oli 3,0 milj. euroa (alv 0 %).
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 Vesijohtojen menetelmäsaneeraus 2022–2023 urakoitsijaksi
halvimman tarjouksen jättäneen Putkistosaneeraus Eerola Oy:n
vertailuhinnalla 2 566 955,00 euroa (alv 0 %),
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta, vesijohtojen menetelmäsaneeraus 20222023
- Liite 2 Tarjousten vertailutaulukko

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 79

6/2022

17.06.2022

Vesimiehentien ja Forsbackantien vesihuollon saneeraus, urakoitsijan valinta
Hallitus 17.06.2022 § 79
513/05.050.502.5020/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 050 320 3909
Verkostoprojektit yksikön päällikkö Ilpo Korhonen, puh. 050 340 5383
Projektipäällikkö Iiro Hannula, puh. 050 462 1474
Projekti-insinööri Jari Puurunen, puh. 050 462 7099

Yleistä

Vantaan Matarin kaupunginosassa saneerataan vesihuoltolinjat ja lisätään
hulevesiverkostoa puuttuville katuosuuksille. Alueen vesihuolto on
elinkaarensa päässä ja alueella on esiintynyt runsaasti vuotoja. Vantaan
kaupunki on mukana urakassa saneeraamassa katujen valaistuksen ja
nostamassa katujen perustasoa. Hankesuunnitelma on hyväksytty
22.4.2022. Hankesuunnitelman kustannusarvio toteutuksesta oli 1 200 000
euroa, josta HSY:n osuus on 71,5 %, n. 860 000 euroa ja Vantaan
kaupungin osuus 28.5 %, 340 000 euroa.
Vantaan Kivistön kaupunginosassa sijaitseva Forsbackantielle päättyvän
viemärilinja jatketaan ja rakennetaan uusi jätevesipumppaamo.
Hankesuunnitelma on hyväksytty 28.4.2022. Hankesuunnitelman
kustannusarvio toteutuksen osalta oli 400 000 euroa.

Selvitys hankinnasta

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

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. valita Vesimiehentien ja Forsbackantien urakoitsijaksi halvimman
tarjouksen jättäneen VM Suomalainen Oy:n 1 600 296 euroa (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, Vesimiehentien ja Forsbackantien vesihuollon
saneeraus

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 80

6/2022

17.06.2022

Ämmässuon vaarallisen jätteen kaatopaikkasolun T2 rakennustöiden urakoitsijan valinta
Hallitus 17.06.2022 § 80
302/06.061.614.6143/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, puh. 040 868 1048
Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, puh. 040 551 1032
Projektipäällikkö Johanna Virtanen, puh. 040 843 9520

Yleistä

Vantaan Energian jätevoimalassa Vantaalla poltetaan HSY:n alueelta
kerätty sekajäte. Jätevoimalassa muodostuu polttojätteenä pohjatuhkaa eli
kuonaa ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua tuhkaa, josta HSY:n vastuulla
olevat fraktiot (kattila ja lentotuhka) toimitetaan Ämmässuolle käsiteltäväksi
ja loppusijoitettavaksi. Tuhka sijoitetaan Ämmässuon vaarallisen jätteen
kaatopaikan tuhkasoluun T1, joka täyttyy vuoden 2024 aikana. Tämän
jälkeen otetaan jätteenkäsittelytoiminnan hankkeiden yleissuunnitelman
2021–2025 aikataulun mukaisesti käyttöön tässä urakassa toteutettava
solu T2.
Hanke on hyväksytty hallituksessa jätteenkäsittelytoiminnan hankkeiden
yleissuunnitelman yhteydessä. Toteutustapaa on muutettu niin, että
avokaatopaikkaan perustuvasta ratkaisusta on luovuttu ja vaarallisen
jätteen kaatopaikka on sen sijaan suunniteltu toteutettavaksi
betonirakenteisena myöhemmin erikseen katettavana ratkaisuna. Näin
voidaan varmistaa turvallinen jätteen käsittely vuosiksi 2024–2034. Urakan
suunnitelmien mukainen tarkistettu kustannusarvio on 5,3 milj. euroa.
Tuhkasolun rakentamiseen on varauduttu jätehuollon
investointiohjelmassa 2023–2032 ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa
2023–2025.
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 Ämmäsuon vaarallisen jätteen kaatopaikan T2 solun
rakennustöiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen GRK Infra
Oy:n 6 453 623,75 euroa (alv 0 %) vertailuhinnalla,
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan tai hänen määräämänsä
allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa
sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä
sopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Selvitys hankinnasta, Ämmässuon vaarallisen jätteen
kaatopaikkasolun T2 rakennustöiden urakoitsijan valinta

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 81

6/2022

17.06.2022

Jätevoimalan kuonan kuljetus, urakoitsijan valinta
Hallitus 17.06.2022 § 81
399/05.050.501.5011/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310
Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 040 334 2865

Yleistä

Hankinta käsittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY- kuntayhtymän
tarvitsemat jätevoimalan kuonan kuljetukset Vantaan Energian
Jätevoimalalta Ämmässuon Jätteenkäsittelykeskukseen ajalle 1.1.202331.12.2028.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 23.5.2022 klo 10:00 mennessä saatiin
tarjoukset kuudelta (6) alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu hinnaltaan halvin tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat jätevoimalan kuonan kuljetuspalvelut Espoon
KTK Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 2 088 000 euroa,
ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan tai hänen määräämänsä
allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa
sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä
sopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys jätevoimalan kuonan kuljetuksen hankinnasta vuosina
2023-2028
- Liite 2 Kustannusvertailu

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 82

6/2022

17.06.2022

Ylästöntien jätevedenpumppaamon rakentaminen, pääurakan hankinta
Hallitus 17.06.2022 § 82
463/05.050.502.5020/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 050 320 3909
Projektipäällikkö Mikko Joutulainen, puh. 040 716 1596

Yleistä

Hankinta käsittää Ylästöntien jätevedenpumppaamon rakentamisen
pääurakkana. Jätevedenpumppaamon rakentamisen hankesuunnitelma on
hyväksytty HSY:n hallituksessa 18.9.2020.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) EU-kynnysarvon
alittava rakennusurakka. Määräaikaan 7.6.2022 mennessä saatiin
tarjoukset kahdelta alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu halvin tarjous.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. tilata Ylästöntien jätevedenpumppaamon rakentamisen pääurakan Peab
Industri Oy:ltä hankinnan verottoman kokonaisarvon ollessa enintään
2 144 397,00 euroa (alv 0 %), ja
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tarvittaessa sopimaan hankintaan
liittyvistä lisä- ja muutostöistä hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Käsittely

Hallitus päätti muuttaa esityslistan käsittelyjärjestystä siten, että esityslistan
asiat 8 ja 10 käsitellään asioiden 9, 11 ja 12 jälkeen.
Esittelijä korjasi päätösehdotuksen a. kohtaa siten, että voittaneen
tarjouksen hankinnan veroton kokonaisarvo on enintään 2 130 000,00
euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti
a. tilata Ylästöntien jätevedenpumppaamon rakentamisen pääurakan Peab
Industri Oy:ltä hankinnan verottoman kokonaisarvon ollessa enintään
2 130 000,00 euroa (alv 0 %), ja

b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tarvittaessa sopimaan hankintaan
liittyvistä lisä- ja muutostöistä hankintavaltuuksiensa puitteissa.
Liitteet
- Selvitys Ylästöntien jätevedenpumppaamon pääurakan urakoitsijan
valinnasta
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Luistiventtiilien ja karanjatkojen hankinta ja hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely
Hallitus 17.06.2022 § 83
274/05.050.500.5001/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen
Kunnossapitoyksikön päällikkö Arja Johnsson, puh. 050 582 2308
Vastaava putkimestari Tommi Kurvinen, puh. 050 582 2306
Hankintaesimies Jukka Pulkka, puh. 050 431 0669

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n ajalla 1.9.2022 - 31.8.2023 sekä mahdollisille
erillisille optiokausille tarvitsemat luistiventtiilit ja karanjatkot. Optiokausia
on kolme, ensimmäinen optiokausi on yhden (1) vuoden mittainen,
seuraavat optiokaudet ovat kahden (2) vuoden mittaisia.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 23.5.2022 klo 11.00
mennessä saatiin tarjoukset kuudelta alan yritykseltä.
AVK Finland Oy on jättänyt HSY:lle 23.5.2022 hankintaoikaisuvaatimuksen
ja vaatinut, että hankintayksikkö keskeyttää hankintaa koskevan
tarjouskilpailun ja määrittelee hankinnan laatuvaatimukset ja muut
pisteytysperusteet siten, että ne ovat hankintasäännösten mukaiset.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tarkemmat perusteet ilmenevät liitteestä 3.
Hankintaoikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi liitteessä 1 esitetyin
perustein.
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 (MH)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat luistiventtiilit ja karanjatkot osaan 1 Oy Lining
Ab:ltä ja osaan 2 Saint-Gobain Finland Oy:ltä hankinnan verottoman arvon
ollessa enintään 1 500 000 euroa,
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen,
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisten
optiokausien hankinnasta. Mahdolliset optiokaudet mukaan lukien
hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 9 000 000 euroa.
Option käytöstä tehdään erilliset päätökset viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen kunkin optiokauden alkua, sekä

d. hylätä AVK Finland Oy:n hankintamenettelystä tekemän
hankintaoikaisuvaatimuksen.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys luistiventtiilien ja karanjatkojen hankinnasta
- Liite 2 vertailutaulukko luistiventtiilien ja karanjatkojen hankinnasta
- Liite 3 Hankintaoikaisuvaatimus, Luistiventtiilit ja karanjatkot 2022–
2023 TP 3322
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Sähkön hankinta 2022–2026
Hallitus 17.06.2022 § 84
582/05.050.501.5011/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Tukipalvelut tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa, puh. 050 556 6505
Hankintapäällikkö Kristiina Bailey, puh. 044 700 8229

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n käyttämän fyysisen sähkön hankinnan jaksolla
1.9.2022 – 30.4.2026.
Hankinta perustuu Hansel Oy:n suorittamaan kilpailutukseen ”Sähkö
2022–2026: Sähkön hankinta ja avoin toimitus”. Kilpailutuksen perusteella
Hansel Oy on tehnyt puitesopimuksen Energia Myynti Suomi Oy:n ja
Energi Danmark A/S:n muodostama ryhmittymän kanssa.
Puitesopimus kattaa sähkön hankintaan ja avoimeen toimitukseen liittyvät
palvelut, kuten sähkön fyysinen toimitus (avoin spot) ml. sähköisen
käyttöpaikka-luettelon hallinnointi, tasevastaavan palvelut, paikallinen
pientuotanto, puitesopimuksen haltuunottoon liittyvät palvelut, sähkön
kulutusseuranta ja käyttö-paikkatietojen ylläpito sekä niihin liittyvä
raportointi, sähköenergian laskutus, asiakaspalvelu sekä vuosittaisen
sähkömarkkinaseminaarin järjestäminen.
Hansel Oy on hankintasäännösten tarkoittama yhteishankintayksikkö
vastaten koko kunta-alaa kattavien hankintojen kilpailuttamisesta.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hankkia HSY:n käyttämän fyysisen sähkön jaksolla 1.9.2022 –
30.4.2026 Hansel Oy:n puitesopimuksen mukaisesti Energia Myynti Suomi
Oy:ltä ja Energi Danmark A/S:n muodostamalta ryhmittymältä hankinnan
verottoman arvon ollessa enintään 16 960 000 euroa, sekä
b. oikeuttaa tukipalvelujen tulosaluejohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Selvitys hankinnasta, Sähkö 2022-2026
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Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen toisen
sopimusvuoden seuranta
Hallitus 17.06.2022 § 85
583/00.01.013.0132/2022
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh.
045 657 7990
Tietoyhteistyöyksikön päällikkö Sirpa Joukainen, puh. 050 430 9510
Erityisasiantuntija Vilja Tähtinen, puh 050 322 8715
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus
kaudelle 2020–2031 solmittiin 8.10.2020. Sopimus perustuu seudun
kuntien ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä ja perustuu
Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaan.
Sopimuksen mukaisesti HSY vastaa seuranta-aineiston ylläpidosta ja
koordinoinnista. Liikennettä koskevan seurantatiedon koostamisesta
vastaa Helsingin seudun liikenne (HSL). Sopimuksen toteutumista seuraa
sopimusosapuolten vuosittainen seurantakokous, joka pidettiin 7.6 2022.
Seurantakokouksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriön asettama
sopimussihteeristö, jonka ohjauksessa seurantamateriaalit tuotetaan.
Seurantamateriaaleja ovat tiivis katsaus ja laajempi seurantamateriaali
sekä HSY:n verkkosivulla oleva interaktiivisia infograafeja sisältävä MALnäkymä, jossa keskeisiä tietoja voi tarkastella myös kunnittain ja kaikkien
aiempienkin MAL-sopimuskausien vuosilta.
Sopimuskauden 2020–24 toisen vuoden seurannassa on tarkasteltu
sopimukseen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista vuonna 2021. Lisäksi
on arvioitu lyhyesti sopimuksen laajempien tavoitteiden ja niihin johtavien
kehityspolkujen toteutumista. Sopimukseen kirjattuja toimenpiteitä on 21 ja
suurin osa on toteutunut sovitusti.
Asuntotuotannon ja -kaavoituksen määrä kunnissa on ollut sopimuksen
tavoitteiden mukaista, lukuun ottamatta tuetun asumisen tuotantoa
pääkaupunkiseudulla. Myös valtion on myöntänyt sovitut tuet ja
avustukset. Liikenneinfran hankkeiden puolelta raidehankkeet etenevät
pääosin sovitusti, lähijunavarikoiden sijoittamista ja Vantaalla sijaitsevan
Santaradan siirtämistä lukuun ottamatta. Valtio on myös liikennepuolella
myöntänyt sovitut tuet ja lisäksi ylimääräisiä koronaperusteista avustusta.
Merkittäviä haasteita sen sijaan on raskaan lähijunavarikoiden
sijoittamisessa, Santaradan siirtämisessä ja ruuhkamaksulainsäädännön
valmistelun aloittamisessa.
Kaikki seurantamateriaalit löytyvät HSY:n verkkosivuilta
http://www.hsy.fi/mal-seuranta. Helsingin seudun kunnista kerätyt
asuntotuotantoa ja asumisen asemakaavoitusta koskevat paikkatiedot ovat
nähtävissä myös HSY:n avoimen datan karttapalvelussa osoitteessa
kartta.hsy.fi, josta ne voi myös ladata omaan käyttöön.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus merkitsee MAL-sopimuksen seurantakatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Helsingin seudun MAL-seurantakatsaus 2022
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Yhtymäkokouksen päätösten 30.5.2022 täytäntöönpanot
Hallitus 17.06.2022 § 86
422/00.01.013.0131/2022
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n kevätyhtymäkokouksessa 30.5.2022 käsiteltiin seuraavia asioita;





Vuoden 2021 tilintarkastus- ja arviointikertomus, tilinpäätöksen
hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.31.12.2021,
Vuoden 2021 henkilöstökertomus,
Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen
valinta,
Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi.

Hallintosäännön (3 §) mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. merkitä 30.5.2022 yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi, sekä
b. todeta, että päätökset voidaan kuntalain 143 §:n estämättä panna
täytäntöön.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 17.06.2022 § 87
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 17.5.-14.6.2022:
Jätehuollon toimialajohtaja
hankintapäätös § 5
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja,
seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 14–18
yleispäätös § 3
Talousjohtaja
yleispäätös § 6
Toimitusjohtaja
hankintapäätös § 15–16
yleispäätös § 11–16
Tukipalvelut tulosalueen johtaja
hankintapäätös § 4–6
Vesihuollon investointiosaston johtaja
hankintapäätös § 2
Vesihuollon toimialajohtaja
hankintapäätös § 17
yleispäätös § 13–17
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
korvauspäätös § 20–26

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 14.6.2022
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 17.06.2022 § 88
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
HSY:n ajankohtaiset kampanjat (AK)
Lisätietoja: viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala, puh. 040 593 6346
HSY:n viestintä- ja neuvontakampanjat tukevat toiminnan strategisia
tavoitteita ja vahvistavat myönteistä julkisuuskuvaamme. Kampanjoinnilla
pyrimme muuttamaan asukkaiden käyttäytymistä siten, että tavoitamme
asettamamme tavoitteet esimerkiksi kierrätysasteen saavuttamiseksi.
Viime vuosien isoin kampanjakokonaisuutemme Kiitos kun lajittelet tähtää
muun muassa tähän, motivoimme ja neuvomme asukkaita lajittelussa sekä
arjen kiertotaloudessa. Järjestimme 20.5. Mullankumous-tempauksen
Havis Amandalla, jossa kiitimme asukkaita lajittelusta jakamalla 1 000
orvokkia, kierrätysmuovisia kukkaruukkuja, sankoja sekä HSY:n biomultaa
ja biojätepusseja.
Lajitteluun kannustavaan kokonaisuuteen kuuluu myös muun muassa
Tehtävä tulevaisuudesta –pakopeli, joka kiertää kesätapahtumissa,
sähköinen Jäteopas -hakukone ja Nähdään seuraavassa elämässä biojätekampanja.
Kampanjoimme myös erinomaisen hanavetemme puolesta, markkinoimme
seudun vesiposteja ja hanavesibaarimme ilahduttaa eri tapahtumissa.
Olemme mukana elokuussa Itämeripäivässä, Lääkkeetön Itämeri kampanjassa ja Mahanpuruja muovista –kampanjassa. Muistutamme, että
pyttyyn saa laittaa vain sitä itseään, kampanjoimme viemärietiketistä ja
haitallisista aineista monikanavaisesti.
Parempaa ilmalaatua tavoittelemme Kitkarengaskampanjoinnilla
yhteistyössä muun muassa Finntrafficin ja SYKE:n kanssa. Lisäksi
vauhditamme taloyhtiöiden energiatehokkuutta asukasviestintää
kehittämällä.
HSY:n lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja
energiastrategian luonnoksesta
Lisätietoja: asumisen asiantuntija Miliza Ryöti, puh. 050 560 4717
Työ- ja elinkeinoministeriö (14.4.2022) on pyytänyt lausuntoja Suomen
kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta. Ilmasto- ja
energiastrategia on valmisteltu valtioneuvoston yhteisenä projektina, jota
on koordinoinut ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä. Strategian
tarkoitus on täyttää EU:n vuodelle 2030 asettamat ilmasto- ja
energiatavoitteet ja velvoitteet sekä toteuttaa pääministeri Sanna Marinin

hallitusohjelman hiilineutraalius 2035-tavoitetta. HSY on antanut
strategialuonnoksesta lausunnon julkishallinnon sähköiseen
lausuntopalveluun 18.5.2022.
Vastuullisuusraportti 2021
Lisätietoja: kehittämispäällikkö Susan Lyytikäinen, puh. 050 468 7680 ja
hankepäällikkö Maria Kuula, puh. 050 365 4783
HSY kokoaa vuosittain GRI viitekehyksen mukaisen vastuullisuus- tai
kestävyysraportin ja julkaisee sen saavutettavassa muodossa
verkkosivuillaan. Raporttiin sisältää keskeiset tiedot HSY:n toiminnasta
huomioiden ympäristö-, sosiaalisen- ja taloudellisen vastuun näkökohdat.
Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme ja yksi arvoistamme.
Sitoudumme kansainvälisiin Kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Olemme laatineet kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Lisäksi olemme mukana
päästöttömien työmaiden Green Deal-sitoumuksessa. Päivitimme Itämeriohjelmaamme ja päätimme liittyä jätevedenpuhdistuksen Green Dealsopimukseen. Raportissa kerromme tarkemmin myös muista HSY:n
sitoumuksista.
HSY:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Toimintamme suorat
kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2021 noin kymmenen prosenttia
edellisvuodesta. HSY:ssä tehty pitkäjänteinen työ kaatopaikkakaasun
hallinnassa, prosessiemme energiatehokkuuden parantamisessa ja
uusiutuvan energian hyödyntämisessä tuottaa tulosta.
Edistimme laajasti kierrätysasteen kasvattamiseen tähtääviä toimia.
Tavoittelemme kotitalousjätteen tehostunutta syntypaikkalajittelua ja
tiukensimme jätehuoltomääräysten velvoiterajoja pakkaus- ja biojätteiden
osalta. Kiinteistöiltä kerätyn sekajätteen määrä hieman väheni ja kerättyjen
pakkausjätteiden määrät kasvoivat. Edistämme kiertotaloutta myös
ekoteollisuuskeskus Ekomossa ja TKI-hankkeillamme.
Suurin investointihankkeemme, Blominmäen puhdistamo, etenee kohti
käyttöönottoa. Tavoitteena on kasvavan kaupunkiseudun
jätevesipalveluiden hoitaminen entistä paremmin puhdistustuloksin.
Nykyiset jätevedenpuhdistusprosessimme poistavat lähes 98 prosenttia
orgaanisesta aineesta sekä fosforista ja noin 70–90 prosenttia typestä.
Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen typpi- ja fosforipäästöt
Itämereen laskivat vuonna 2021 edellisvuodesta. Raportissa kerromme
tarkemmat tiedot päästöjemme kehityksestä.
Vuosi 2021 oli edellisvuoden tapaan poikkeuksellinen Covid-19-pandemian
vuoksi. Siitä huolimatta kykenimme hoitamaan tuotantomme ja
palvelumme erittäin hyvin ja asiakastyytyväisyytemme pysyi korkealla
tasolla. Olemme kehittäneet työ- ja vuorovaikutuskulttuuriamme
pitkäjänteisesti. Laadimme vuonna 2021 Enemmän yhdessä kulttuurikäsikirjan ja yksiköt tekivät kulttuurilupauksia.
Henkilöstökyselymme tulokset parantuivat kautta linjan. Olemme
panostaneet myös osaamisen kehittämiseen.
Aloitimme vuoden 2021 aikana tuottavuusohjelmatyön ja keväällä 2022
uuden strategian laadinnan yhteydessä kokosimme tehokkaan ja
taloudellisen toiminnan ja tasapainoisen talouden ohjelmat.
Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme
https://julkaisu.hsy.fi/vastuullisuus-2021.html

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021
Lisätietoja: tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657 7990,
ts. ilmastoyksikön päällikkö Susan Lyytikäinen puh. 050 468 7680,
ilmastoasiantuntija Miia Farstad, puh. 046 922 4108
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2021 noin 2
% edellisvuoteen verrattuna. Päästöjä syntyi yhteensä noin 4,07 miljoonaa
tonnia CO2-ekv. Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy erityisesti rakennusten
lämmityksestä ja liikenteestä.
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt koostuvat kaukolämmön
kulutuksesta (44 % osuus), liikenteestä (29 %), kulutussähköstä (14 %),
sähkö- sekä öljylämmityksestä (4 %), jätteiden käsittelystä (2 %), ja
teollisuuden ja työkoneiden (2 %).
Kaukolämmön ja kulutussähkön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
kasvoivat pääkaupunkiseudulla noin yhden prosentin verrattuna
edellisvuoteen. Muilla sektoreilla kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät
jonkin verran. Jätteiden käsittelyn päästöt vähenivät noin 12 % ja
teollisuuden ja työkoneiden noin 17 %, lisäksi sähkölämmityksen päästöt
vähenivät noin 8 %. Myös liikenteen päästöt vähenivät noin 5 %.
Espoossa ja Kauniaisissa kasvihuonekaasupäästöt vähenivät suhteellisesti
eniten edellisvuoteen verrattuna. Espoossa päästöt vähenivät noin 9 % ja
olivat noin 0,82 milj. tonnia CO2-ekv ja Kauniaisissa noin 8 %, ja olivat noin
0,03 milj. tonnia CO2-ekv. Helsingin ja Vantaan kasvihuonekaasupäästöt
pysyivät lähes ennallaan vuoteen 2020 verrattuna. Helsingin
kokonaispäästömäärä oli 2,35 milj. tonnia CO2-ekv ja Vantaalla 0,87 milj.
tonnia CO2-ekv.
Asukasta kohden lasketut päästöt pääkaupunkiseudulla laskivat hieman,
ollen vuonna 2021 noin 3,4 tonnia CO2-ekv. Prosentuaalisesti lasku oli
noin 3 %. Helsingissä asukaskohtaiset päästöt olivat n. 3,6 tonnia CO2ekv, Espoossa n. 2,8 tonnia CO2-ekv, Vantaalla n. 3,6 tonnia CO2-ekv ja
Kauniaisissa n. 3,0 tonnia CO2-ekv.
Kokonaisenergian kulutus kasvoi pääkaupunkiseudulla noin 2 prosenttia
vuoteen 2020 verrattuna, ollen vuonna 2021 yhteensä 25 155 GWh.
Kaukolämmön tuotanto kasvoi huomattavasti pääkaupunkiseudulla,
kylmän lämmityskauden vuoksi. Myös kaukolämmön viiden vuoden
keskiarvolla tasattu kulutus kasvoi jonkin verran kaikissa
pääkaupunkiseudun kaupungeissa, lukuun ottamatta Kauniaista, jossa
kulutus pysyi edellisvuoden tasolla. Kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen
kasvun vuoksi kaukolämmön päästöt kasvoivat Helsingissä neljä prosenttia
ja Vantaalla 19 prosenttia. Espoossa sekä Kauniaisissa kaukolämmön
päästöt pienentyivät noin viidenneksen edellisvuoteen verrattuna.
Lisääntyneen kivihiilen ja öljyn käytön vuoksi pääkaupunkiseudun
kokonaispäästöjen lasku pieneni huomattavasti edellisvuoteen verrattuna.
Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi
noin 5 %, ollen lähes 30 % kaukolämmön tuotannossa käytettävistä
energialähteistä. Uusiutuvien osuus kasvoi Helsingissä ja Espoossa noin 9
%. Vantaalla uusiutuvien osuus väheni noin 9 %.
Liikenteen päästöissä vähennystä tapahtui erityisesti linja-autojen
päästöissä, jotka laskivat noin 20 %. Pääkaupunkiseudun liikenteessä
suurimmat päästöt aiheutuvat henkilöauto- ja kuorma-autoliikenteestä,
joissa oli myös suurimmat vähennykset kasvihuonekaasupäästöissä
määrällisesti. Henkilöautoliikenteen päästöt vähenivät määrällisesti vuonna
2021 eniten, eli noin 31 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv).

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan alueella
tapahtuvaan kulutukseen perustuen. Laskennassa ei huomioida
kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, välillisiä
päästöjä.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- HSY:n lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja
energiastrategian luonnoksesta
- Vastuullisuusraportti 2021
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 17.06.2022 § 89
Esittelijä
Valmistelija

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

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 26.8.2022, klo
9.00 kokoushuoneessa Kaivanto (Ilmalankuja 2 A, Helsinki). Esikokous
alkaa klo 8.30.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 77, § 83, § 84
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: § 78, § 79, § 82
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: § 80, § 81
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.

