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§ 36
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan lausunto tarkastus-
lautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi tarkastuslautakunnal-
le seuraavan lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksesta:

Rakentamispalveluliikelaitos Stara noudattaa toiminnassaan Ekokom-
passi-sertifioitua ympäristökriteeristöä. Stara on keskeinen Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaja. Stara on 
osallistunut Helsingin uuden hankintastrategian valmisteluun. Stara 
huomioi hankinnoissaan hankintastrategiassa edellytetyt vaikuttavuus 
ja vastuullisuus vaatimukset ja HNH-2035 –ohjelman tavoitteet. Staran 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävät hankinnat on tehty kestävän kehi-
tyksen mukaisesti.

Staralle on yhdessä toimialojen ja muiden liikelaitosten kanssa asetettu 
seuraavat HNH2035 toimenpideohjelman tavoitteet:

1. Kehitetään olemassa olevia ja otetaan käyttöön uusia hankintak-
riteerejä Helsingin kaupungin hankintoihin huomioiden elinkaari, 
kiertotalous ja ilmastonäkökulmat paremmin.

1. Stara on osallistunut syksyllä 2020 alkaneen Hankintojen 
vaikuttavuuden johtamisen kehittämisen valmennusoh-
jelma KEINO-akatemiaan. KEINO-akatemia on KEINO-
osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestä-
vien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta 
johtamisesta johdolle sekä hankintoja tekeville. Akate-
mian tavoitteena on ollut tukea hankinnoilla organisaatioi-
den innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. Hankin-
tojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmaan osal-
listuneet organisaatiot valjastivat hankinnat palvelemaan 
strategioitaan. Valmennusohjelmassa opiskeltiin maan 
parhaiden asiantuntijoiden tukemana, yhdessä muiden 
samassa tilanteessa olevien julkisten hankintaorganisaa-
tioiden kanssa. KEINO-akatemiassa Staran kehittämis-
tehtävän tavoitteena oli hakea menetelmiä ja näkökulmia 
hankintojen kategoriapohjaisen johtamismallin suunnitte-
luun ja käyttöönottoon. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 2 (5)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
20.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

2. Stara kehittää hankintatoimeaan systemaattisesti. Kehit-
täminen sisältää muun muassa hankintojen kategorisoin-
nin sekä uudistetun raportoinnin. Kategoriamallin avulla 
hankintatoimen kokonaisuus on paremmin koordinoitavis-
sa. Jokaiselle hankintakategorialle asetetaan tavoitteet ja 
mittarit, joissa huomioidaan hankinnan kokonaistaloudel-
lisuuden lisäksi myös hankittavan palvelun, tavaran tai 
urakan elinkaaren ajan vaikuttavuus ja vastuullisuus. Sta-
ran tavoitteena on luoda jokaiselle hankintakategorialle 
kestävyyskriteerit. Kussakin hankintakategoriassa ja jo-
kaisessa yksittäisessä hankinnassa huomioidaan vähä-
päästöisyys-, kiertotalous- ja ilmastonäkökulmat.

2. Lisätään yritysyhteistyötä tekemällä erilaisia kokeiluja ja yhteis-
työpilotteja sekä haetaan rahoitusta innovatiivisten hankintojen 
toteuttamiseen ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

1. Hankintojen kategoriapohjaisen johtamismallin avulla lisä-
tään yritysyhteistyötä kussakin Staran hankintakatego-
riassa. Hankintakategorioissa edistetään kokeilukulttuuria 
ja toteutetaan esikaupallisia yhteistyöpilotteja. Tarpeen 
mukaan haetaan rahoitusta joko itse tai osana yhteistyö-
verkostoa. Innovatiivisten hankintojen eräänä keskeisenä 
tavoitteena on ilmastopäästöjen vähentäminen.

3. Liikenne: Ympäristökriteerejä käytetään kaupungin oman kalus-
ton ja leasing-kaluston hankinnassa. Staran ja HKL:n kalustossa 
käytetään vain biopolttoaineita tai uusiutuvaa sähköä 2020 
mennessä. HKL:n metro- ja raitiotievaunukalusto käyttää vain 
uusiutuvaa sähköä.

1. Stara on aktiivisesti osallistunut HNH-2035 ohjelman toi-
menpiteiden toteuttamiseen, Euroopan unionin puhtaiden 
ajoneuvojen CVD-direktiivin kansalliseen valmistelutyö-
hön, Green Deal -sopimusten valmisteluun, nollapäästöis-
ten työmaiden sekä rakentamisen kiertotalouden konsep-
tien suunnitteluun sekä EU:n rahoittaman Big Buyers Inia-
tive - raskaiden sähköisten kuorma-autojen ja työkonei-
den Euroopan laajuiseen markkinavuoropuheluun. Toi-
menpiteiden tarkoituksena on kehittää Staran osaamista 
ja hankinnoissa käytettäviä ympäristökriteerejä.

2. Starassa hankitaan CVD-direktiivin mukaisesti vuodesta 
2021 lähtien vain täyssähköisiä henkilöautoja ja vuodesta 
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2022 lähtien vain täyssähköisiä pakettiautoja. Tavoitteena 
on muuttaa koko henkilöautokalusto täyssähköiseksi vuo-
teen 2027 mennessä. Tavoitteena on myös sähköistää 
koko pakettiautokalusto vuoteen 2028 mennessä.

3. Raskaan ajoneuvokaluston hankinnoissa vaaditaan 
kuorma-autojen täyttävän viimeisimmän EURO-
luokituksen ja työkoneiden täyttävän viimeisimmät STA-
GE-päästöluokitukset. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan 
hankitaan täyssähköisiä ajoneuvoja tai muunnossähköis-
tetään nykyisiä polttomoottoriajoneuvoja. Biopolttoainei-
den käyttöä seurataan ajoneuvokohtaisesti.

4. Liikenne: Kaupunki kehittää ja tiukentaa ympäristökriteerejä (sis. 
vaihtoehtoiset käyttövoimat, päästöluokat) kaikissa kuljetuspal-
veluiden, raskaiden kuljetuspalveluiden ja työkonepalveluiden 
kilpailutuksissa sekä näitä sisältävien urakoiden kilpailutuksissa. 
Hankinnan toteuduttua tilaaja seuraa ympäristökriteerien täytty-
mistä. Selvitetään ympäristöbonusjärjestelmän käyttöönottoa 
kuljetusten ja työkoneiden sekä näitä sisältävien urakoiden kil-
pailutuksissa 

5. (vs. HSL Dynasty tietopalvelu PK 21.1.2020 § 3, Energiakokeilut 
HSL ympäristöbonus,  Dynasty tietopalvelu PK 24.11.2020 § 
183).

1. Raskaan ajoneuvokaluston kilpailutuksissa vaaditaan kul-
jetuspalvelujen palveluntuottajilta viimeisimpien EURO- 
päästöluokitusten mukaisia kuorma-autoja ja työkonepal-
veluissa viimeisimpien STAGE-päästöluokitusten mukai-
sia työkoneita. Tarjottujen ajoneuvojen eivät saa olla kil-
pailutuksessa määriteltyä käyttöönoton vuosirajaa van-
hempia. Vuonna 2020 kilpailutetuissa työkonepalvelujen 
palvelusopimuksissa oli mahdollisuus saada lisäpisteitä 
päästöttömästä käyttövoimasta. 

2. Vuonna 2020 aloitettiin selvittämään, kuinka saadaan 
seurattua ajoneuvokohtaisesti alihankinnan kaluston käyt-
töä. Samassa yhteydessä selvitetään alihankintapalvelu-
jen toteutuneet käyttövoimaratkaisut ja palveluntarjoajien 
käyttämät polttoaineet. Tarkoituksena on jatkossa edellyt-
tää alihankintapalveluntuottajilta uusiutuvan polttoaineen 
käyttöä. Samalla pohditaan, voidaanko alihankkijoita pal-
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kita ympäristökriteerien alittamisesta jonkinlaisella bonus-
sanktio -järjestelmällä (vs. HSL).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön  21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii arvioin-
tikertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin 
toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointi-
kertomuksen kanssa. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi 13.4.2021 vuoden 2020 arviointikerto-
muksen ja pyytää 25.5.2021 mennessä rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunnalta lausuntoa kertomuksen kohdasta Ympäristöpoliittisten 
tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa (sivut 78−81).

Vuoden 2020 arvioinnissa selvitettiin kaupungin ympäristöpoliittisten 
tavoitteiden toteutumista hankinnoissa. Arvioinnin mukaan Helsingin 
tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet, mutta hankintojen vastuullisuutta 
on alettu kehittää viime vuosina.

Arvioinnin pääkysymyksenä oli: Noudatetaanko Helsingin kaupungin 
hankinnoissa kaupunginvaltuuston asettamia ympäristöpoliittisia lin-
jauksia?

Arvioinnin osakysymykset olivat:

1. Sisältävätkö kaupungin hankintaprosessit ympäristökriteerejä? 
2. Onko hankinnoissa alettu edistää Hiilineutraali Helsinki 2035 -

toimenpideohjelman tavoitteita? 
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3. Tehdäänkö ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä hankintoja kes-
tävän kehityksen mukaisesti?

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Stara, Logistiikan osasto


