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83 §
Ruokahävikkiterminaalin kylmä- ja pakastintilojen elementtien ja 
kylmätekniikan hankinta

HEL 2020-010540 T 02 08 01 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankkia sidosyksikköhankin-
tana Staralta ruokahävikkiterminaalin kylmä- ja pakastintilojen elementit 
ja kylmätekniikan.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 67 100 eu-
roa.

Päätöksen perustelut

Hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan lainsäädännön 
mukaisesti, mikäli se tekee hankinnan hankintalaissa tarkoitetulta sido-
syksiköltään, vaikka sopimus täyttäisikin hankintalain mukaiset hankin-
tasopimuksen tunnusmerkit.

Kylmä- ja pakastintilojen elementit ja kylmätekniikka tulevat uuden hä-
vikkiruokaterminaalin käyttöön. Terminaalin rakennusurakka valmistuu 
loppuvuodesta 2020. Hävikkiterminaalin tarkoitus on hyödyntää kau-
punkilaisten hyväksi sellaista ruokaa, joka muuten menisi hukkaan. 
Hävikkiterminaalin perustaminen on osa Helsingin kaupungin ja Hel-
singin seurakuntayhtymän yhteistä ruoka-avun kehittämishanketta. 

Staralta pyydettiin hankintaa varten tarjous (20T017, 16.9.2020) kylmä- 
ja pakastintilojen elementeistä ja kylmätekniikasta. Stara minikilpailutti 
hankinnan oman puitesopimuksensa (Kylmäalan työt puitejärjestely, 
HEL 2017-008124) mukaisesti. Minikilpailutuksen tuloksena Stara valit-
si toimittajaksi halvimman tarjouksen perusteella KK-Kylmäpalvelu 
Oy:n.

Hankinta sisältää ainoastaan materiaaliosuuden. Laiteiden asennus, 
muut tarvittavat työt ja kustannukset on huomioitu Staran kanssa sovi-
tussa ruokahävikkiterminaalia koskevassa urakkasopimuksessa. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosi-
aali- ja terveystoimialalla 4.2.2020 § 19.

Lisätiedot
Jukka-Pekka Lehtomaa, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 24074

jukka-pekka.lehtomaa(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stara Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Projektipäällikkö

.


