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§ 459
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintähinnan
maksaminen
HEL 2018-004449 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi 373 000 euroa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintähinnan maksamista varten vuoden 2019
talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
Kaupunginhallitus päätti 27.8.2018, § 517 perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy -nimisen osakeyhtiön ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään yhtiön
ainoan (1) äänivaltaisen A-osakkeen ja 8 000 äänivallatonta osaketta
yhteensä 373 000 euron merkintähintaan sekä hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet.
Yhtiön tehtävänä on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitilaalueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen
putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää
alueella osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia
keskitettyjä jätekeräyspalveluita, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.
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Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
Kaupunki merkitsee yhtiön koko äänivaltaisen osakekannan, jonka nojalla se hallinnoi yhtiötä ainakin Hernesaaren alueen ja putkikeräysjärjestelmän rakentamisajan, Kaupungin merkitsemät yhtiön 8 000 äänivallatonta osaketta vastaavat kaupungin kyseiselle alueelle kaavailtujen ja jätteen putkikeräysjärjestelmään liitettävien julkisten rakennusten
rakennusoikeuden arvioitua määrää.
Yhtiön perustamisen täytäntöönpano on viivästynyt suunnitellusta ja
yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 22.5.2019. Osakkeiden
merkintähinnat tulee maksaa kahden kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Tämän vuoksi tarvitaan uusi päätös
yhtiön osakkeiden merkintähinnan maksamiseen tarvittavasta talousarviomäärärahasta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Talpla
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.08.2018 § 517
HEL 2018-004449 T 00 00 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus päätti toteuttaa Länsisataman Hernesaaren uudelle
asunto- ja toimitila-alueelle alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän.
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B
Kaupunginhallitus päätti:
1
perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy (ruotsiksi Ärtholmens
sopsug Ab) – nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitilaalueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen
2
hyväksyä liitteenä 1 olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen
3
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään yhtiön ainoan (1) äänivaltaisen A-osakkeen ja 8
000 äänivallatonta osaketta yhteensä 373 000 euron merkintähintaan,
josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
4
myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi
373 000 euroa osakkeiden merkintähinnan maksamista varten vuoden
2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn
käytettäväksi
5
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa tekemään perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja täydennyksiä
6
kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että Hernesaaren alueella tonttien varaus- ja luovutusehdoissa velvoitetaan
tonttien vuokralaiset ja omistajat sekä maankäyttösopimuksissa alueen
yksityiset maanomistajat liittämään rakennukset jätteen putkikeräysjärjestelmään, ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin yhtiön osakkeenomistajaksi sekä tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien
periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutussopimukset, merkintä- ja
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käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset, ellei kaupunkiympäristölautakunta perustellusta syystä toisin päätä ja
7
kehottaa kaupungin toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia huolehtimaan
siitä, että Hernesaaren alueella liitetään julkiset rakennukset jätteen
putkikeräysjärjestelmään ja tehdään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutussopimukset, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset.
C
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan vahvistamaan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja järjestelmän käyttäjäksi
tulevien tonttien vuokralaisten ja/tai tonttien omistajien välillä tehtävien
osakemerkintää sekä putkikeräysjärjestelmän toteuttamista ja käyttämistä koskevien sopimusten pääperiaatteet ja sopimusmallit.
D
Kaupunginhallitus kehotti päätöskohdassa B tarkoitettua yhtiötä, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa ja kaupunkiympäristön
toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelua kiinnittämään putkikeräysjärjestelmää suunniteltaessa ja rakennettaessa sekä
järjestelmän toimittajan kilpailutuksessa erityistä huomiota jätteiden
syntypaikkalajittelua ja jätteiden määrän vähentämistä edistäviin ratkaisuihin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 215
HEL 2018-004449 T 00 00 00

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi toteuttaa Länsisataman Hernesaaren uudelle
asunto- ja toimitila-alueelle alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän.
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B
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi
1
perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy (ruotsiksi Ärtholmens
sopsug Ab) –nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitilaalueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen;
2
hyväksyä liitteenä 1 olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen;
3
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään yhtiön ainoan (1) äänivaltaisen A-osakkeen ja 8
000 äänivallatonta osaketta yhteensä 373 000 euron merkintähintaan,
josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon;
4
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa sen tekemään perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja täydennyksiä;
5
kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että Hernesaaren alueella tonttien varaus- ja luovutusehdoissa velvoitetaan
tonttien vuokralaiset ja omistajat sekä maankäyttösopimuksissa alueen
yksityiset maanomistajat liittämään rakennukset jätteen putkikeräysjärjestelmään, ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin yhtiön osakkeenomistajaksi sekä tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien
periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutus-, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset, ellei kaupunkiympäristölautakunta perustellusta syystä toisin päätä ja
6
kehottaa kaupungin hallintokuntia ja laitoksia huolehtimaan siitä, että
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järjestelmään ja tehdään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutus-, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset.
C
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vahvistamaan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja järjestelmän käyttäjäksi tulevien tonttien vuokralaisten ja / tai omistajien välillä tehtävien osakemerkintää sekä putkikeräysjärjestelmän toteuttamista ja käyttämistä koskevien sopimusten
pääperiaatteet ja / tai sopimusmallit.
D
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se kehottaa esitysehdotuksessa B tarkoitettua yhtiötä, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa ja kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelua kiinnittämään putkikeräysjärjestelmää suunniteltaessa ja rakennettaessa (toteutettaessa) sekä järjestelmän toimittajan kilpailutuksessa erityistä huomiota jätteiden syntypaikkalajittelua ja jätteiden määrän vähentämistä edistäviin ratkaisuihin.
E
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että esitysehdotukset A-D pannaan täytäntöön ehdolla, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy sille tehtävän erillisen ehdotuksen Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n lainojen vakuudeksi myönnettävästä kaupungin 8 400 000
euron suuruisesta omavelkaisesta takauksesta.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi
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