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1
KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Päätetään

a todeta kaupunkien valuttuutaman yhtymäkokousedustajat sekä
muut kokouksen osanottajat

b todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustjien
äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen
ääniluettelo

c valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen
puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan
pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä

d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat
allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa
laaditun pöytäkirjan.

Liite: Ääniluettelo
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2
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018

561/02.020.200.2000/2015

Hallitus § 113

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, p. 0400 877 935

Yleistä

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden lop-
puun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa
yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun ni-
tel ma kau si), joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voit teet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
kun ta yh ty män tehtävien hoitamiseen turvataan.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyy-
det tä vä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hal li-
tus käsitteli 12.6.2015 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille
2016 - 2018 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 28.8.2015
men nes sä.

Lausunnot merkittiin tiedoksi HSY:n hallituksessa 25.9.2015.

Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien lau-
sunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä ke-
sän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset.

Tavoitteet

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 tavoiteasetanta ja budjetointi
perus tuvat HSY:n yhtymäkokouksen 14.11.2014 hyväksymään uuteen
stra te gi aan 2020.

TTS-kauden tavoitteiden ja hankkeiden pohjana ovat strategiset pää mää-
rät:

- Ympäristön tila on parantunut,
- toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu,
- HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja

asukaskokemus on parantunut,
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- HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja
energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen
hyödyntämisessä ja

- tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja
rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös
investointimenot katetaan tulorahoituksella.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa toimialojen ja tulosalueiden tavoitteista
on koottu ympäristötavoitteet, jotka on yhdistetty HSY:n ympäristöryhmän
valmiste le mien kuntayhtymän yhteisten tavoitteiden kanssa HSY:n ympä-
ris tö ohjelmak si 2016.
Yhtymäkokous kehotti HSY:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden
2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordi-
naa tioryhmän 20.2.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tarkistetut tavoit-
teet tälle valtuustokaudelle. Tavoitteet on huomioitu alustavan TTS:n val-
mis te lus sa:

- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta

- pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun.

- Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien
reaalistenhinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä
toimenpiteillä.

- Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti
kestävälle tasolle.

- Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon
omavaraisuusaste kääntyy nousuun.

- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna
2015 eikä 2016.

Toiminta

Toimintavolyymeissä on huomioitu toiminta-alueen asukasmäärän arvioitu
vuo sikasvu 1,3 %.

Tuotetun veden määrä kasvaa 0,4 % vuodessa. Asukasmäärän kasvusta
ai heu tu vaa veden kulutuksen kasvua pienentää veden ominaiskulutuksen
vuo tui nen 0,9 % lasku. Vuonna 2016 vettä tuotetaan 90,5 miljoonaa m3.
Las ku tettu vedenmäärä seuraa tuotetun veden määrää viiveellä ve simit ta-
rei den luentaviiveistä ja erilaisista laskutusrytmeistä johtuen.
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Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden
mää rän arvioidaan vuonna 2015 olevan yhteensä 136,1 miljoonaa m3. Ve-
den käytöstä muodostuvan jäteveden määrä lisääntyy vedenkäytön kasvun
mu kaisesti, vuoto- ja sekaviemärialueen hulevesistä käsiteltäväksi tulevat
ve si mää rät riippuvat laajalti sademääristä.

Asiakaskiinteistöiltä kuljetettava jätemäärä kasvaa asukasluvun kasvun
mu kai ses ti. Lisäkasvua syntyy, kun kartongin keräys siirtyy HSY:n tuot ta-
mak si palveluksi. Uusien määräysten myötä kartonkipakkausten lajit te lu vel-
vol li suus laajeni koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Kar-
ton gin keräys alkaa vaiheittain niin, että ensimmäisellä kilpailutetulla alu eel-
la Vantaalla, alkavat kuljetukset lokakuussa 2015. Koko alue on mu ka na
HSY:n järjestämässä kuljetuksessa 2016. Myös sako- ja um pi kaivoliet teen
kuljetukset siirtyvät HSY:n palveluvalikoimaan. Asiakkaiden ja kulje tus tar-
peen kartoitus on tehty ja ensimmäinen kilpailutus pidetään Van taan ja
Helsingin alueista syksyllä 2015. Koko alue on siirtynyt vaiheittain HSY:n
kuljetusten piiriin keväällä 2017. Vuonna 2016 asiakaskiinteistöiltä ke rättyjä
jätteitä kuljetetaan käsiteltäväksi yhteensä noin 257 000 tonnia.

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala otettiin käyttöön 2014, jonka myötä se-
ka jät teen loppusijoittaminen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa
päät tyi jätteiden ohjautuessa energiahyödynnettäviksi voimalaan. Vuonna
2016 HSY toimittaa jätevoimalaan yhteensä noin 227 000 tonnia. Ämmäs-
suol le käsiteltäväksi arvioidaan tulevan yhteensä 252 000 tonnia jätteitä,
jois ta hyödynnettävien jätteiden määrä on 195 000 tonnia. Kaatopaikalle
lop pu si joi tet ta vien jätteiden määrä vähenee 10 000 tonniin.

Sorttiasemien kävijämäärän arvioidaan vuonna 2016 olevan 357 000 kpl.
Van taan Ruskeasantaan rakennettava Sortti-asema otettiin käyttöön syk-
syllä 2015. Suunnitelmakaudella aloitetaan myös uuden Sortti-aseman ra-
ken taminen Kirkkonummelle.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaa jatketaan seitsemällä pysyväl-
lä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla.

Henkilöstö

HSY haluaa olla houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia ta voit te-
le va, muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö. Tavoite edellyttää mm.
olemas sa olevan työhyvinvointiohjelman toteuttamisen läpi organisaation,
stra te gian mukaisten avainkompetenssien määrittelyn ja järjestelmällisen
osaa misen kehittämisohjelman käynnistämisen.

Henkilöstön määrällinen tarve suunnitelmakaudelle on arvioitu hen ki lös tö-
suun ni tel mas sa 2016 - 2018. Yksityiskohtaisella tasolla laaditun suun ni tel-
man mukaisesti henkilöstön määrä vuonna 2016 on keskimäärin 768,5 htv.
Hen ki lös tö mää rä vähenee luonnollisen poistuman kautta suun ni tel ma kau-
den aikana vuoden 2018 keskimääräiseen tasoon 754,9 htv.
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Tuloksen muodostuminen

Toimintatuotot

HSY:n toimintatuotot vuonna 2016 ovat yhteensä 349,9 miljoonaa, 5,7 mil-
joo naa (+1,6 %) enemmän talousarvioon 2015 verrattuna. Vesihuollon
myyn ti tuotot ovat 239,6 miljoonaa, jätehuollon myyntituotot 101,6 miljoonaa
euroa. Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien muu-
tokset sekä tehty julkisten menojen kuntayhtymät/liikelaitokset -indeksin
mu kai nen korotus 0,2 %. Vesihuollossa on tämän lisäksi tehty 2,2 %:n re-
aaliko ro tus, jätehuollossa reaalikorotusta ei tehdä. Jätehuollossa tuloja (ja
me noja) pienentää jätteenkuljetuksen käsittelymaksuosuuden lä pi las ku tuk-
sen vaihteittain lopettaminen, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tulokseen.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet seutu- ja ympäristötiedon tu los alu-
een sekä sopimuksen mukaisesti Ilmastoinfon toiminnan kulujen kat tami-
seksi ovat yhteensä 4,4 miljoonaa, 0,1 miljoonaa enemmän kuin vuonna
2015. Kuntaosuuksissa on huomioitu seutu- ja ympäristötiedon aiemmilta
ti li kau sil ta kertynyt kumulatiivinen ylijäämä, joka on hyvitetty täysi mää räi-
sesti suunnitelmakauden laskutettavia kuntaosuuksia vähentämällä.

Muut toimintatuotot ovat yhteensä 4,6 miljoonaa.

Toimintamenot ja tuottavuuden kehitys

Toimintamenoihin sisältyy kustannustason nousu ja toimintavolyymien
muu tos.

HSY:n toimintamenot vuonna 2016 ovat yhteensä 182,0 miljoonaa, 3,1 mil-
joo naa (-1,7 %) vähemmän talousarvioon 2015 verrattuna. Henkilös tö me-
not ovat 43,1 miljoonaa, palvelujen ostot 99,0 miljoonaa, ma te ri aa li hankin-
nat 28,4 miljoonaa ja muut toimintakulut 11,6 miljoonaa euroa.

Vesihuollon tuottavuuden kehittymistä mittaava toimintamenot/jäsenkuntien
asu kas mää rä paranee (=luku pienenee) suunnitelmakauden aikana 3,6 %.

Jätehuollon tuottavuusmittari toimintamenot/käsitelty jätemäärä heikkenee
(=lu ku suurenee) suunnitelmakaudella 3,0 % toiminnan sopeutuessa vii-
veel lä jätteenkäsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.

Hallinnon ja keskitettyjen palvelujen toimintakulut alenevat suunni tel ma kau-
della yhteensä 1,7 %. Tuottavuusmittarina käytetty henkilöstömäärän suh-
de koko HSY:n henkilöstömäärään alenee 0,3 %-yksiköllä.

Toimintatuottojen- ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna
2016 on 169,8 miljoonaa (48,5 %), kun se talousarviossa 2015 on 160,7
miljoonaa (46,7 %). Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ajan.
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Rahoituskulut

Nettorahoituskulut ovat vuonna 2016 yhteensä 67,3 miljoonaa euroa, joka
on 1,8 miljoonaa talousarviota 2015 vähemmän. Vaikka vieraan pääoman
mää rä kasvaa talousarviovuonna, rahoituskuluihin tämä ei heijastu yhtä
voi mak kaa na nousuna korkotason pysyessä edelleen matalalla tasolla. Li-
säk si vuonna 2016 rahoitustuottoihin on budjetoitu yhteensä 1,0 miljoonan
euron osinkotuotot Uudenmaan Woima Oy:ltä. Korkokuluista 63,0 miljoo-
naa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja.

Vuosikate

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tu-
lo ra hoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi in ves toin-
teihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2016 vuosikate on 102,4 miljoonaa,
kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 191,8 miljoonaa eu-
roa. Vuosikate paranee koko suunnitelmakauden ajan, mutta siitä huoli-
mat ta erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi joudutaan nos ta-
maan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä
noin 278 miljoonaa euroa. Jätehuollon toimialalla tulorahoitus kattaa toi mi-
alan investoinnit kaikkina suunnitelmavuosina.

Tulos

Tilikauden tulos vuonna 2016 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien
vas taa vien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen +7,4 miljoonaa euroa yli jää-
mäinen. Jätehuollon investointivarauksen purkamisesta aiheutuvien tilin-
pää tös kirjaus ten ja vesihuollon tuloksesta maksettavan tuloveron jälkeen ti-
li kau den ylijäämä on +7,0 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen
14.11.2014 hyväksymään vesihuollon investointistrategiaan sekä in ves toin-
tiohjelmaan 2015 - 2024 ja jätehuollon investointiohjelmaan 2015 - 2024.
Ta lous suun ni tel mas sa on huomioitu suunnitelmakaudelle siirtyneet in ves-
toinnit sekä yhtymäkokouksen 19.12.2014 hyväksymän Blominmäen jä te-
veden puh dis ta mon päivitetyn hankesuunnitelman mukainen kustannusten
nou su. Lisäksi TTS:ssä on huomioitu 29.5.2015 hyväksytty uusi Ämmäs-
suon jätteenkäsittelykeskuksen yleissuunnitelma sekä vuoden 2015 en nus-
tee seen perustuvat vähäiset muutokset.

Vesihuollossa toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät
in ves toin nit suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 ovat yhteensä 96,1 milj. eu-
roa. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita ovat mm. Suurpelto Es-
poos sa, Jätkäsaari ja Kalasatama Helsingissä sekä Kivistön alue Vantaal-
la. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan mm. Kolmperässä Es-
poos sa sekä Syväojan alueelle Vantaalla.
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Vedenhankinnan- ja puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 2016 -
2018 ovat yhteensä 22,3 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit kaudella
ovat Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen ja
Pit kä kosken kapasiteetin noston käynnistävät investoinnit.

Vedenjakelun ja viemäröinnin investoinnit suunnittelukaudelle 2016 - 2018
ovat yhteensä 165,5 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat run ko joh-
to hank keita, kuten Kivistön alueen linjat (10 km) ja Länsi-Espoon runko ve-
sijoh to (14 km) sekä Hiekkaharjun uuden vesitornin rakennushanke. Mer-
kit tä vim mät viemäröintijärjestelmän investoinnit suunnitelmakaudella ovat
pää vie mä rihank kei ta, kuten Länsi-Vantaan ja Koillis-Espoon viemäröinti (15
km) sekä Mäntymäki-Vallila tunneli (2,7 km).

Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudella 2016 - 2018 ovat
yhteen sä 190,9 milj. euroa. Osakokonaisuuden merkittävin investointi
suun nitelma kau della on Blominmäen jätevedenpuhdistamo, jonka ra kenta-
mi seen on suunnitelmakaudella varattu 174,4 milj. euroa.

Jätehuollossa Sortti-asemaverkosto laajentuu investointiohjelman mu kai-
sesti Kirkkonummelle, jonne rakennettavan Sortti-aseman rakentaminen
ajoit tuu vuosille 2016 - 2017. Kirkkonummen Sortti-aseman hanke suunni-
telma tuodaan käsiteltäväksi HSY:n hallitukseen syksyllä 2015.

Jätehuollon viime vuosien merkittävin yksittäinen investointihanke on Äm-
mäs suolle kompostointilaitoksen yhteyteen rakennettu biokaasulaitos. In-
ves toin nil la biojätteestä saadaan uusiutuvaa energiaa ja samalla pa ran ne-
taan biojätteen käsittelylaitosten käytettävyyttä. Biokaasu hyödynnetään
hallituksen 28.2.2014 päätöksen mukaisesti uudessa kaa sumoot to ri voi ma-
lai tok ses sa leasing-vaihtoehdon mukaisesti siten, että syntyvä energia hyö-
dyn ne tään parhaalla mahdollisella tavalla KL-preemion saavuttamiseksi.
Lea sing-voima lan toimitus ajoittuu vuosille 2015 ja 2016. HSY:n hallituksen
lin jaus ten mukaisesti kompostointilaitosten korjaustöiden yhteydessä va-
rau du taan myös Espoon jätevesilietteiden käsittelyyn olevissa kom pos toin-
ti lai tok sis sa. Suunnitelmakaudella lisätään biojätteen ja lietteen kä sit te ly-
kent tiä ja tehdään mm. lietteen laitosmaisen käsittelyn edellyttämiä täyden-
nys töi tä.

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto
vä hen tä vät suunnitelmakaudella kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää,
mikä on huomioitu toiminnan suunnittelussa. Suunnitelmakaudella kaato-
pai kan laajennusalueella kehitetään erilaisia materiaalien jalostamiseen ja
hyö tykäyt töön liittyviä tukialueita ja hankitaan Ämmässuolla koekäytössä ol-
lut tuhkankäsittelylaitteisto jätevoimalan tuhkan stabilointiin.  Käytössä ole-
van kaatopaikan ympäristöluvan mukaiseen viimeistelyyn varaudutaan ko-
ko suunnitelmakauden ajan.

Suunnitelmakaudella pilotoidaan pienimuotoinen aurinkovoimala, josta saa-
tu jen kokemuksien jälkeen selvitetään mahdollisuudet suuremman mit ta-
luo kan aurinkovoimalan toteuttamiseen. Suunnitelmakausi sisältää yhden
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tuu li voi ma lan toteutuksen, jonka liiketoimintamalli hyväksytetään hal li tuk-
sella ennen investointipäätöstä. Ämmässuon valmista infraa on varauduttu
hyö dyn tä mään tulevan Ekoteollisuuspuiston tarpeisiin, jonka yhteydessä
aluet ta on mahdollista kehittää materiaalitehokkuutta edistäviin toimintoihin
se kä uusituvan energian, kuten aurinkoenergian tai tuulivoiman tuotantoon.
Äm mäs suon infra antaa hyvät mahdollisuudet tämän kaltaisten hankkeiden
to teut tami sel le. Investoinneilla torjutaan myös jätteenkäsittelyn mahdollisia
ympäris tö haittoja koko suunnitelmakauden ajan.

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa,
jon ka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pit kä ai-
kais ta lainaa vuoden 2015 ennusteen mukaan 192 miljoonaa euroa, mikäli
vuo den 2015 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mu kai-
si na.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen ly-
hen nyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan
nos ta maan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 278 miljoonaa euroa
riip puen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suun ni tel ma-
kau del la yhteensä noin 76 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen
ve lan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 394 miljoonaa euroa.

HSY:n omavaraisuusaste heikkenee koko suunnitelmakauden ajan ollen
vuo den 2018 lopussa 23,6 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä se oli
25,0 %.

Sitovat määrärahat

x 1000 eur TA 2016

Vesihuolto
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 83 586
Investointimenot (netto) 155 150

Jätehuolto
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 78 350
Investointimenot (netto) 13 565

Seutu- ja ympäristötieto
Kuntaosuudet 3 734
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 3 985
Investointimenot (netto) 210

Tukipalvelut
Toimintamenot 6 160
Investointimenot (netto) 755



ESITYSLISTA 2/2015 11

Hallitus § 113 16.10.2015
Yhtymäkokous 13.11.2015

Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu
Toimintamenot 9 945
Investointimenot (netto) 1 064

Sitovat nettoinvestointimenot ovat investointeja, joista on vähennetty niihin
koh dis tu vat poistojen perustana käytettävää hankintamenoa pienentävät
ul ko puo li set rahoitusosuudet.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää

a esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Helsingin seudun
ympäris tö palvelut -kuntayhtymän toiminta- ja ta lous suunni-
tel maa vuosille 2016 - 2018 liitteen mukaisena,

b esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi sitovat
mää rä ra hat seuraavasti:

x 1000 eur TA 2016

Vesihuolto
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 83 586
Investointimenot (netto) 155 150

Jätehuolto
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 78 350
Investointimenot (netto) 13 565

Seutu- ja ympäristötieto
Kuntaosuudet 3 734
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 3 985
Investointimenot (netto) 210

Tukipalvelut
Toimintamenot 6 160
Investointimenot (netto) 755

Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu
Toimintamenot 9 945
Investointimenot (netto) 1 064

Sitovat nettoinvestointimenot ovat investointeja, joista on vähennetty niihin
kohdistuvat poistojen perustana käytettävää hankintamenoa pienentävät
ulkopuoliset rahoitusosuudet.

c esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi
valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa
vuoden 2016 talousarvion puitteissa enintään 89 660 000
euroa.
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Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
_____________________________

Liite  Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää

a hyväksyä Helsingin seudun ym pä ris tö pal ve lut -kun ta yh ty-
män toiminta- ja ta lous suun ni tel man vuosille 2016 - 2018 liit-
teen mukaisena,

b päättää sitovat määrä ra hat seuraavasti:

x 1000 eur TA 2016

Vesihuolto
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 83 586
Investointimenot (netto) 155 150

Jätehuolto
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 78 350
Investointimenot (netto) 13 565

Seutu- ja ympäristötieto
Kuntaosuudet 3 734
Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 3 985
Investointimenot (netto) 210

Tukipalvelut
Toimintamenot 6 160
Investointimenot (netto) 755

Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu
Toimintamenot 9 945
Investointimenot (netto) 1 064

Sitovat nettoinvestointimenot ovat investointeja, joista on vähennetty niihin
koh dis tu vat poistojen perustana käytettävää hankintamenoa pienentävät
ul ko puo li set rahoitusosuudet.

c sekä päättää valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pit kä ai-
kais ta lainaa vuoden 2016 talousarvion puitteissa enintään
89 660 000 euroa.

Liite  Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018
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3
LUOTON OTTAMINEN POHJOISMAIDEN INVESTOINTIPANKILTA BLOMINMÄEN
JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMISEN RAHOITTAMISEKSI (ESITYS
YHTYMÄKOKOUKSELLE)

1823/02.021.212.2120/2015

Hallitus § 114

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 09 15611

Yhtymäkokous on 19.12.2014 hyväksynyt Blominmäen jä te ve den puh dis ta-
mon tarkistetun hankesuunnitelman. Puhdistamon rakentaminen tapahtuu
2015 – 2020 ja hankkeen kustannusarvio on 371 miljoonaa euroa.

Hankkeen lainarahoitustarpeeksi on arvioitu korkeintaan 80 % kus tan nus-
ar vios ta. Rahoituksesta on käyty keskusteluja ja hanke on esitelty
Euroopan in ves toin ti pan kil le (EIB), Pohjoismaiden investointipankille (NIB),
Kun ta ra hoi tus Oyj:lle sekä 4 liikepankille. Taselainan lisäksi myös muita ra-
hoitus vaihtoehto ja on arvioitu, mutta ne on todettu huonommin sopiviksi tai
kal liik si tässä hankkeessa.

Pankeilta saatujen indikaatioiden perusteella on päädytty hakemaan pää-
osa rahoituksesta EIB:ltä. Kuntayhtymän yhtymäkokous päätti 29.5.2015
oikeut taa hallituksen ottamaan lainaa uuden jätevedenpuhdistamon raken-
ta mi sen rahoittamiseksi 200 miljoonaa euroa ja ensimmäisestä 100 mil joo-
nan euron lainasta hallitus päätti 12.6.2015.

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) on tehnyt myönteisen lai na pää tök-
sen 115 miljoonan euron rahoituksesta puhdistamohankkeeseen. Lai na so-
pi muk sel la NIB sitoutuu myöntämään lainan niin, että se nostetaan vä hin-
tään 15 miljoonan euron erissä 31.12.2020 mennessä. Kukin nostoerä voi-
daan kilpailuttaa muiden rahoituslaitosten tarjouksia vastaan.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää

a esittää edelleen yhtymäkokoukselle otettavaksi
Pohjoismaiden investointipankilta 115 miljoonan euron laina
Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamista varten

b edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy kokouksessaan
13.11.2015 lainan ottamisen, oikeuttaa toimitusjohtajan
päättämään lainaerien nostosta ja allekirjoittamaan
lainasopimukset.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
_____________________________
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Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää ottaa ottaa Pohjoismaiden investointipankilta
 115 miljoonan euron lainan Blominmäen jätevedenpuhdistamon
 rakentamista varten.



ESITYSLISTA 2/2015 15

Yhtymäkokous 13.11.2015

4
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous




