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§ 54
Yhtiökokoukset 2021, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitus-
jäsenen vaihdos

HEL 2021-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n var-
sinaisessa yhtiökokouksessa 2021 siten, että yhtiön hallitukseen vali-
taan projektinjohtaja  Max Takalan tilalle projektinjohtaja Tuomo Sipilä 
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi, vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toiminimi on Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy, ruotsiksi Bus-
holmens sopsug Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 12,1 %.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa to-
teuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama)Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asuntoja toimitila-
alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää koonti-asemineen, 
runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä 
tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osak-
keenomistajilleen. 
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Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustan-
nusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, 
joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.
Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomista-
jilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toi-
minnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle aset-
tamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 
Toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valin-
taa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin 
konsernijaoston päätöksen perusteella vuonna 2022 päättyväksi toimi-
kaudeksi seuraavat jäsenet: Outi Säntti,  Kristian Berlin, Jussi Hyvärilä, 
Kati Kyancicek sekä Max Takala. Outi Säntti toimii yhtiön puheenjohta-
jana.

Projektinjohtaja Max Takala kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston aluerakentamisyksiköstä on jättänyt eronpyynnön hallituksen jä-
senyydestä, koska hän on siirtynyt vastaamaan toisen alueen asioista. 
Hänen tilalleen esitetään tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala 
huomioon ottaen valittavaksi projektinjohtaja Tuomo Sipilä samasta yk-
siköstä. Tuomo Sipilä on antanut tähän suostumuksensa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto
päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen
ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
Nimetty henkilö


