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§ 84
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokous 2020

HEL 2020-009203 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edusta-
jaa Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa 

 hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen oheisen liitteen 
mukaisena, sekä 

 valitsemaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi projektinjohtaja 
Päivi Ahlroosin sekä jäseneksi johtava kiinteistölakimies Martti Talli-
lan ja kiinteistölakimies Anu Kumaran yhtiöjärjestyksen mukaiseksi 
toimikaudeksi. 

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että kaupunginhalli-
tus on hyväksynyt Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n A-osakkeen 
ostamisen ja että osakkeen omistus- ja hallintaoikeus on siirtynyt kau-
pungille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Ote Otteen liitteet
Senaatti-kiinteistöt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

YIT Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsin-
gin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista 
jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoi-
neen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa 
omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomis-
tajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen oma-
kustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei 
voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja 
rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa 
omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön 
oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupunginhallituksen on tarkoitus syksyllä 2020 päättää yhtiön äänival-
taisen A-osakkeen ostamisesta kaupungille. Osakekaupan seuraukse-
na yhtiö tulee kuulumaan kaupunkikonserniin.

A-osakkeen kaupan tausta

YIT, Senaatti ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet Keski-Pasilan 
jätteen putkikeräysjärjestelmää koskevan yhteistoimintasopimuksen 
22.6.2016. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti YIT on perustanut 
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n omistamaan, toteuttamaan, hal-
linnoimaan ja ylläpitämään jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuot-
tamaan omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osak-
keenomistajilleen. 

Yhteistoimintasopimuksen mukaan YIT pitää yhtiön ainoan äänivaltai-
sen A-osakkeen omistuksessaan Triplan alueen viimeisen rakennus-
vaiheen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen YIT:n on tarkoitus luo-
vuttaa A-osake ja yhtiön hallinto yhteistoimintasopimuksessa sovituin 
tavoin.

YIT on keväällä 2020 yhteistoimintasopimuksen perusteella tehnyt esi-
tyksen A-osakkeen myynnistä Helsingin kaupungille, ja kaupunki on il-
moittanut haluavansa ostaa A-osakkeen YIT:ltä. Kaupunginhallituksen 
päättää osakekaupasta ja samassa yhteydessä on tarkoitus päättää 
yhteistoimintasopimuksen sekä yhtiön ja YIT:n välisen osakaslainan 
järjestelyistä. 
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Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä yhtiön A-osakkeen ostamisen kau-
pungille ja osakekauppakirjan tultua allekirjoitetuksi yhtiö kuuluu Hel-
singin kaupunkikonserniin. Konserniohjeeseen ja hyvään hallinto- ja 
johtamistapaan perustuen yhtiön yhtiöjärjestystä päivitetään osakekau-
pan jälkeen konsernijaoston hyväksymän malliyhtiöjärjestyksen mu-
kaan. 

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä huomioidaan B-osakkeenomistajien läsnä-
olo-oikeus yhtiökokouksessa vastaavasti kuin muissakin kaupungin jä-
teputkiyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä.

Yhteistoimintasopimuksen muutossopimuksen mukaisesti yhtiöjärjes-
tyksen muuttamiseen on saatu Senaatti-kiinteistöjen suostumus.

Hallitus

Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä yhtiöjärjestyksessä määrätään halli-
tuksesta seuraavasti:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jä-
sentä.  

Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. 

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Senaatilla ja Helsingin kaupungilla 
on ollut oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. 
YIT:llä on aiemmin B-osakkeen omistajana ollut oikeus nimittää loput 
hallituksen jäsenet. Kun YIT on myynyt A-osakkeen kaupungille, on 
YIT:llä tai sen nimeämillä Triplan alueen kiinteistönomistajilla oikeus 
nimittää jäteyhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. A-
osakkeenomistajalla on oikeus nimittää loput hallituksen varsinaiset jä-
senet ennen yhtiön hallinnon luovutusta B-osakkeenomistajille.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kau-
punkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ot-
tamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti 
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merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Lisäksi konsernijaosto 
päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja sää-
tiöiden toimielimiin.  
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