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§ 419
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022−2024

HEL 2021-007537 T 11 00 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän hallitus on pyytä-
nyt kaupungin lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunni-
telmaehdotuksesta vuosille 2022−2024 sekä vesihuollon ja jätehuollon 
investointiohjelmasta samoille vuosille. Lausunto pyydetään 7.9.2021 
mennessä.

Suunnitelma perustuu HSY:n hallituksen hyväksymään strategiaan 
vuodelle 2025, jonka pohjana ovat ympäristövastuu, resurssitehokkuus  
toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous. Tavoitteet ovat lin-
jassa Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. HSY:n talous- ja toimin-
tasuunnitelma on tärkeä raportti ohjaamaan tulevien vuosien työskente-
lyä. Investointiohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet lähtökohtaisesti 
perustuvat raportin antamiin ohjeisiin.

Vuosittaisista investoinneista vesihuolto on selvästi suurin. Kaupungin 
laajenemisen myötä syntyvät uuden vesihuollon rakentamisesta johtu-
vat kaupunkilähtöiset investoinnit pitävät investointitason suunnitelma-
kaudella melko korkeana. Uusien raidehankkeiden johtosiirtotarpeet 
sekä mm. Kalasataman rakentaminen kuormittavat investointeja lähi-
vuosina. Suurin osa investoinneista menee tosin vesihuollon sanee-
rausta ja vanhaa infraa korvaaviin uudistusinvestointeihin. Tasapaino 
näiden investointikorien välillä tulee säilyttää, jotta investointien tasai-
nen suunta säilyy ja saamme tarvittavat vesihuoltopalvelut rakennettua 
muun kaupunkikehityksen vaatimassa tahdissa.

Sekavesiviemäröinnistä luopuminen ja viemäriverkoston eriyttäminen 
on välttämätöntä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta ja tuo 
Helsingin verkostolle toimintavarmuutta. Samalla sillä on välitön vaiku-
tus mereen laskettavien päästöjen vähenemisenä ja sen tuomina posi-
tiivisina ympäristövaikutuksina. Investointeja sekaviemäröinnistä luo-
pumiseen ei tule lykätä ja investointeihin on varattava riittävät resurssit.

Kierrätysasteen kasvattamiseksi on tarpeen etsiä viestinnällisten keino-
jen lisäksi myös muita tapoja vähentää polttoon menevän jätteen mää-
rää, kuten esimerkiksi jätejakeiden ohjaavaa hinnoittelua ja investointe-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 2 (5)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
07.09.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

ja mekaaniseen lajitteluun sekä tutkia mahdollisuuksia hyödyntää yksi-
tyisten jätehuoltoyritysten tarjoamia palveluja.

Nykyiset tavoitteet vähentää jäteveden fosforin ja typen kuormitusta 
mereen ovat hyviä ja kannatettavia. On edistyksellistä, että ravinne-
kuormitusta pystytään vähentämään, vaikka jäteveden määrä kasvaa. 
On myös positiivista, että työ haitallisten aineiden ja mikropartikkelei-
den kuormituksen vähentämiseen jatkuu.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2021−2030 tarkastelee pit-
källä tähtäimellä Helsingin vesihuollon kehitys- ja toteuttamistarpeita. 
Terveys- ja ympäristöperusteisen vesihuollon tarve nousi esiin raporttia 
laadittaessa vesihuoltolain 6.2 § osalta koskemaan erityisesti virkisty-
salueita, saaristoa ja haja-asutusta. Vesihuollon kehittämissuunnitel-
massa on ajoitettu vesihuollon suunnittelu- ja toteutustarpeita kaupun-
gin asemakaavoituksen etenemisen mukaisesti, jotta alueiden toteutu-
saikatauluja vesihuollon osalta osataan ohjata. Vuosittaiset toiminta-
aluepäätökset tarkentavat suunnittelu- ja ohjaustarvetta tältä osin.

Östersundomin vesihuollon toiminta-alue sekä liittyminen vesihuoltoon 
tulee ratkaista suunnitelmallisesti ja keskitetysti. Kapasiteetin riittävyys 
tulee varmistaa alueen kaavoituksen ja rakentamisen tiivistymisen aika-
taulussa.

Lähitulevaisuudessa odottamattomille vanhan infran peruskorjaustar-
peille ei ole taloussuunnitelmassa osoitettu erillisiä varauksia.

Voimaan tullut maanalainen yleiskaava 2021 varaa HSY:n merkittä-
vimmille maanalaisille teknisen huollon kallioon sijoittuville hankkeille ti-
lat pitkällä tähtäimellä. Investointiohjelman erittelystä ei käy ilmi erillis-
ten hankkeiden investointien suuruus eikä ajoitus.

Jätelain muutokset toiminnan ohjaamiselle koskevat lähinnä HSY:n 
operatiivista toimintaa. Jätehuollon toimenpiteet Ämmässuon ja Sorttia-
semien toimintojen parantamiseen ovat kannatettavia.

Seutu- ja ympäristötiedon keruussa jatkuu hyödyllinen ilmanlaadun 
seuranta. Ilmanlaatutiedon tuottaminen ja tutkimukset ovat kaupunkeja 
palvelevaa lähtötietoa varsinkin, kun yhdyskuntarakennetta tiivistetään 
ja asuminen tulee yhä enemmän sijoittumaan vilkkaiden väylien lä-
hiympäristöön. Kestävään kaupunkielämään tähtäävät ohjelmat kuten 
kiertotalous ja kestävä kulutus ovat kannatettavia toimenpiteitä.

Helsingin kaupunki puoltaa HSY:n talous- ja toimintasuunnitelma 
2022−2024 hyväksymistä.

Käsittely
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Vastaehdotus:
Saana Rossi: Lisäys kohtaan (5): Sekavesiviemäröinnistä luopuminen 
ja viemäriverkoston eriyttäminen on välttämätöntä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta ja tuo Helsingin verkostolle toimintavarmuutta. 
Samalla sillä on välitön vaikutus mereen laskettavien päästöjen vähe-
nemisenä ja sen tuomina positiivisina ympäristövaikutuksina. Investoin-
teja sekaviemäröinnistä luopumiseen ei tule lykätä ja investointeihin on 
varattava riittävät resurssit.

Kierrätysasteen kasvattamiseksi on tarpeen etsiä viestinnällisten keino-
jen lisäksi myös muita tapoja vähentää polttoon menevän jätteen mää-
rää, kuten esimerkiksi jätejakeiden ohjaavaa hinnoittelua ja investointe-
ja mekaaniseen lajitteluun sekä tutkia mahdollisuuksia hyödyntää yksi-
tyisten jätehuoltoyritysten tarjoamia palveluja.

Kannattaja: Katri Penttinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, johtava erityisasiantuntija, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö, 18.6.2021
2 Lausuntopyyntö 18.6.2021, liite, alustava toimintasuunnitelma
3 Lausuntopyyntö, 18.6.2021, liite, ote pöytäkirjasta 18.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän hallitus on pyytä-
nyt kaupungin lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunni-
telmaehdotuksesta vuosille 2022−2024 sekä vesihuollon ja jätehuollon 
investointiohjelmasta samoille vuosille. Lausunto pyydetään 7.9.2021 
mennessä.

Suunnitelma perustuu HSY:n hallituksen hyväksymään strategiaan 
vuodelle 2025, jonka pohjana ovat ympäristövastuu, resurssitehokkuus  
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toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous. Tavoitteet ovat lin-
jassa Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. HSY:n talous- ja toimin-
tasuunnitelma on tärkeä raportti ohjaamaan tulevien vuosien työskente-
lyä. Investointiohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet lähtökohtaisesti 
perustuvat raportin antamiin ohjeisiin.

Vuosittaisista investoinneista vesihuolto on selvästi suurin. Kaupungin 
laajenemisen myötä syntyvät uuden vesihuollon rakentamisesta johtu-
vat kaupunkilähtöiset investoinnit pitävät investointitason suunnitelma-
kaudella melko korkeana. Uusien raidehankkeiden johtosiirtotarpeet 
sekä mm. Kalasataman rakentaminen kuormittavat investointeja lähi-
vuosina. Suurin osa investoinneista menee tosin vesihuollon sanee-
rausta ja vanhaa infraa korvaaviin uudistusinvestointeihin. Tasapaino 
näiden investointikorien välillä tulee säilyttää, jotta investointien tasai-
nen suunta säilyy ja saamme tarvittavat vesihuoltopalvelut rakennettua 
muun kaupunkikehityksen vaatimassa tahdissa.

Sekavesiviemäröinnistä luopuminen ja viemäriverkoston eriyttäminen 
tuo Helsingin verkostolle toimintavarmuutta. Samalla sillä on välitön 
vaikutus mereen laskettavien päästöjen vähenemisenä ja sen tuomina 
positiivisina ympäristövaikutuksina. Resurssit myös tälle toiminnalle tu-
lisi turvata.

Nykyiset tavoitteet vähentää jäteveden fosforin ja typen kuormitusta 
mereen ovat hyviä ja kannatettavia. On edistyksellistä, että ravinne-
kuormitusta pystytään vähentämään, vaikka jäteveden määrä kasvaa. 
On myös positiivista, että työ haitallisten aineiden ja mikropartikkelei-
den kuormituksen vähentämiseen jatkuu.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2021−2030 tarkastelee pit-
källä tähtäimellä Helsingin vesihuollon kehitys- ja toteuttamistarpeita. 
Terveys- ja ympäristöperusteisen vesihuollon tarve nousi esiin raporttia 
laadittaessa vesihuoltolain 6.2 § osalta koskemaan erityisesti virkisty-
salueita, saaristoa ja haja-asutusta. Vesihuollon kehittämissuunnitel-
massa on ajoitettu vesihuollon suunnittelu- ja toteutustarpeita kaupun-
gin asemakaavoituksen etenemisen mukaisesti, jotta alueiden toteutu-
saikatauluja vesihuollon osalta osataan ohjata. Vuosittaiset toiminta-
aluepäätökset tarkentavat suunnittelu- ja ohjaustarvetta tältä osin.

Östersundomin vesihuollon toiminta-alue sekä liittyminen vesihuoltoon 
tulee ratkaista suunnitelmallisesti ja keskitetysti. Kapasiteetin riittävyys 
tulee varmistaa alueen kaavoituksen ja rakentamisen tiivistymisen aika-
taulussa.

Lähitulevaisuudessa odottamattomille vanhan infran peruskorjaustar-
peille ei ole taloussuunnitelmassa osoitettu erillisiä varauksia.
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Voimaan tullut maanalainen yleiskaava 2021 varaa HSY:n merkittä-
vimmille maanalaisille teknisen huollon kallioon sijoittuville hankkeille ti-
lat pitkällä tähtäimellä. Investointiohjelman erittelystä ei käy ilmi erillis-
ten hankkeiden investointien suuruus eikä ajoitus.

Jätelain muutokset toiminnan ohjaamiselle koskevat lähinnä HSY:n 
operatiivista toimintaa. Jätehuollon toimenpiteet Ämmässuon ja Sorttia-
semien toimintojen parantamiseen ovat kannatettavia.

Seutu- ja ympäristötiedon keruussa jatkuu hyödyllinen ilmanlaadun 
seuranta. Ilmanlaatutiedon tuottaminen ja tutkimukset ovat kaupunkeja 
palvelevaa lähtötietoa varsinkin, kun yhdyskuntarakennetta tiivistetään 
ja asuminen tulee yhä enemmän sijoittumaan vilkkaiden väylien lä-
hiympäristöön. Kestävään kaupunkielämään tähtäävät ohjelmat kuten 
kiertotalous ja kestävä kulutus ovat kannatettavia toimenpiteitä.

Helsingin kaupunki puoltaa HSY:n talous- ja toimintasuunnitelma 
2022−2024 hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 7.9.2021 mennessä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, johtava erityisasiantuntija, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö, 18.6.2021
2 Lausuntopyyntö 18.6.2021, liite, alustava toimintasuunnitelma
3 Lausuntopyyntö, 18.6.2021, liite, ote pöytäkirjasta 18.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


