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Kuva 1 . Lehmukset ovat Helsingille tunnusomaisia kujannepuita.  
Kuvassa vanha lehmuskujanne Pitäjänmäessä.



7Helsingin taimihankintaprosessin kehittäminen

Tässä työssä käsitellään taimihankintoja Helsingin kaupungin näkökulmasta. Alla on avattu sanastoa liittyen kas-
veihin ja taimiin sekä hankintoihin ja hankkeisiin. Tilaajalla tarkoitetaan tässä työssä Helsingin kaupunkiympäristön 
toimialaa eli KYMPiä.

Taimiaineistolaki (1994/1205) säätelee 
koristekasvien ammattimaista taimi-
kauppaa, tuotantoa ja maahantuontia 
ja sisältää määräykset mm. toimijan 
rekisteröitymisvelvollisuudesta.

Havupuilla ja alle 200cm korkuisilla 
lehtipuilla koko ilmoitetaan korkeutena 
juurenniskasta latvan huippuun mitattu-
na. Yli 200 cm korkeilla lehtipuun taimilla 
koko ilmoitetaan rungonympäryksenä 
metrin korkeudella maasta (2 cm välein, 
yli 20 cm koossa 5 cm välein). Pensailla 
koko tarkoittaa taimen korkeutta sent-
timetreinä tai lamoavakasvuisilla lajeilla 
sen halkaisijaa.

Tässä työssä Helsingin kaupungin tai-
miin liittyvä kokonaisprosessi kaavoituk-
sessa määritellystä kasvitiedosta (esim. 
kaavoitettu kujanne) aina toteutussuun-
nitteluun, rakennuttamiseen, rakentami-
seen sekä ylläpitoon saakka.

Tulevaisuuden kasvintaimien tarpeen 
ennakkotiedon tarkoituksellinen ja jär-
jestelmällinen luonti ja keruu eri tark-
kuustasoilla. 

Taimen juuristoa ja sen pakkaustapaa 
kuvaava termi, kuten avojuuri-, kenno-, 
astia- tai paakkutaimi.

Mikä tahansa sukulaisuussuhteiden pe-
rusteella nimetty eliöryhmä, kuten suku, 
laji, tai alalaji. Käytetään tässä työssä 
silloin, kun halutaan yhtä aikaa viitata 
sekä kasvilajeihin että -lajikkeisiin. 

Vihertaimi on tässä työssä monivuotisen 
kasvin taimi, joka istutetaan katu- tai 
viheralueelle. Termi ei ole yleisessä 
käytössä. Tässä työssä sitä käytetään 
silloin, kun halutaan viitata viherraken-
tamiseen käytettäviin monivuotisiin 
taimiin, mutta jättää maisemointitaimet 
viittauksen ulkopuolelle.

Sanasto ja termit

Alkuperä

 
 
Kasvinterveys- 
asetus

 
 
 
Latvustyyppi

 
 
Lisäyslähde

 
 
 
Maisemointi- 
taimi

 
 
 
 
Kasvilaji 
 

Kasvilajike

 

Kasvipassi

 

Perenna

Taimiaineisto- 
laki

 
Taimikoko

 
 

 
Taimiprosessi

 
 
 
 
 
Taimitarpeen 
ennakointi 
 

 
Taimityyppi

Taksoni 

Vihertaimi

 

Maantieteellinen, luonnollisen levinnei-
syysalueen paikka, jolta tietty kasvitak-
soni on otettu viljelyyn. 

EU:n kasvinterveysasetus (2016/ 
2031), jonka tavoitteena on torjua kas-
vintuhoojien kulkeutuminen EU-alueel-
le ja määritellä toimenpiteitä kasvin-
terveysriskien hallintaan.

Katu- ja puistopuiden latvuksen raken-
netta ja oksattoman rungon korkeutta 
kuvastava luokittelu.

Se viljelypaikkakunta, josta kasviyk-
silön tuottamiseen käytetty lisäysma-
teriaali (kuten siemen, pistokas) on 
peräisin. 

Lehti- tai havupuun taimi, tässä työssä 
hieman 1–2 vuotiaita metsitykseen 
yleisimmin käytettäviä kokoja suu-
rempi, 20...60 cm korkea havupuun 
tai 70...150 cm korkea lehtipuun taimi 
(Männistö ja Uimonen 2019).

Laji on eliöiden luokittelun perusyk-
sikkö. Eliöjoukko, tässä työssä kas-
vijoukko, joka lisääntyy tai pystyy 
lisääntymään keskenään ja saamaan 
lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, esi-
merkiksi rauduskoivu, serbiankuusi, 
metsäsaarni jne.

Kasvilajike eroaa kaikista muista lajik-
keista vähintään yhden omi-naisuuden 
perusteella, kuten esim. omenan lajik-
keet ”Valkea Kuulas” ja ”Lobo”.

Kasvin mukana kulkeva virallinen asia-
kirja, joka vaaditaan kasvin siirtoon 
maasta toiseen EU-alueen sisällä. Sitä 
käytetään kasvintuhoojien, eli kasveja 
vaivaavien tautien ja tuholaisten jäljit-
tämiseen.

Tässä työssä termi ”perenna” sisältää 
kaikki ruohovartiset, monivuotiset 
kasvit, siis myös esimerkiksi heinät ja 
sipulikasvit.

Kasvit ja taimet
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Infrahankkeiden ohjelmoinnin 
työkalu, jonka avulla eri hankkeita 
sekä yksittäisen hankkeen osateh-
täviä voidaan ohjelmoida ajallisesti. 
Ohjelmointityökalu voi olla sidok-
sissa mm. kaupungin budjettiin. 
Ohjelmointityökalun avulla voidaan 
havaita eri hankkeiden ja yksittäis-
ten hankkeiden osatehtävien väliset 
ajalliset riippuvuudet, mm. mitkä 
tehtävät voidaan käynnistää mis-
säkin vaiheessa ja vaatiiko jonkin 
tehtävän käynnistäminen toisen 
osatehtävän tai hankkeen päätty-
misen.

Hankintasopimuksissa optiokau-
si on keino räätälöidä sopimusta 
halutun mittaiseksi ilman, että 
heti sopimusta tehtäessä sitoudu-
taan pitkäaikaisesti. Optiokausilla 
voidaan jatkaa sopimusta, mikäli 
osapuolet näin haluavat.

Kohteen korjaaminen samaan tai 
yhtä hyvään tilaan kuin se on ollut 
uutena. Esimerkiksi puiston tai 
kadun peruskorjaus.

Hankinta ja hankkeet
Dynaaminen 
 hankinta- 
järjestelmä

 
Hanke

Hankeohjelma 

 

 
 
Hankinta

 
Hankinta- 
menettely

Hankintarengas

 

Ohjelmointi- 
työkalu

                         

Optiokausi

Peruskorjaus         

Sähköisesti toimiva toimittajare-
kisteri, jonka kaupunki julkaisee ja 
jonne tuotetoimittaja voi tietyt ehdot 
täyttämällä ilmoittautua mukaan. 
Rekisteriin tulee siis lista toimittajia, 
ja hankinta tapahtuu kilpailuttamalla 
hankinnat sähköisesti rekisteriin il-
moittautuneiden toimijoiden kesken.

Aiheeltaan ja kestoltaan rajattu, 
tavoitteellinen tehtävä, jolla on bud-
jetti, aikataulu ja jonka etenemistä ja 
toteutusta seurataan järjestelmälli-
sesti. Esimerkiksi puiston tai kadun 
peruskorjaus- tai uudisrakennus-
hanke.

Hankeohjelma on yksittäisen hank-
keen taustoja, tavoitteita, toteutus-
tapaa ja alustavaa kustannusarviota 
yleispiirteisellä tasolla kuvaava 
asiakirja. Hankeohjelma voidaan laa-
tia ohjaamaan esimerkiksi puiston 
tai kadun peruskorjaus- tai uudisra-
kennushanketta.

Tässä työssä hankintayksikön teke-
mä tavaran ja/tai palvelun hankinta, 
jossa hankintayksikkö on käyttänyt 
päätösvaltaansa.

Hankinnassa noudatettava toimin-
tatapa, joka kuvataan hankintail-
moituksessa tai tarjouspyynnössä 
siten, että toimittajat voivat sen 
perusteella ennakoida hankintame-
nettelyn luonnetta ja päätellä oman 
roolinsa menettelyssä. Menettelyn 
on oltava avoin, tarjoajille tasapuoli-
nen ja syrjimätön sekä vaatimuksil-
taan kohtuullinen.

Hankintayksikköjen välinen yh-
teistoimintasopimus, joka kattaa 
tiettyjen hankintojen kilpailutuksen 
tekemisen yhdessä; sen valmiste-
lun, kilpailuttamisen, päätöksenteon 
ja tiedottamisen.

Kuva 2 . Dynaaminen perennaistutus kukkii jo ensimmäisenä  
istutusvuonnaan (2020) Helsingin Kaupunginpuutarhalla.
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Puitejärjestelyn osapuolten välillä 
tehtävä hankintasopimus, joka mää-
rittelee hankintaan sovellettavat 
vakioehdot.

Yhden tai useamman toimijan kans-
sa tehtävä hankintalaissa määritelty 
sopimuskokonaisuus. Se määritte-
lee puitejärjestelyn ehdot.

Urakoitsijan ja tilaajan välisen sopi-
muksen määrittelemä tehtäväkoko-
naisuus, jossa urakoitsija sitoutuu 
rakentamaan tietyn kohteen urak-
kahintaa vastaan tilaajalle. Esimer-
kiksi puiston tai kadun peruskorja-
us-  tai uudisrakennushanke.

Kaupunkiympäristön toimialan ja 
Rakentamispalveluliikelaitos Staran 
välille solmitulla Taimipalvelut 
-sopimuksella on siirretty tilaajan 
taimihankintaan liittyviä tehtäviä 
tuottajalle: saatavuusselvityksen 
tekeminen puitesopimustaimistoil-
ta, puitesopimustoimittajien valinta, 
taimien tilaaminen ja taimilogis-
tiikan hoitaminen. Ks. tarkemmin 
kappale 3.1.

                              
Puitesopimus

 
Puitejärjestely

Rakennus- 
urakka

 

                               
Taimipalvelut- 
sopimus

Taimisto

 
 
                                   
Takuuaika

 

Takuuhoito

 
Yhteyshenkilö

Yksinkertaistettu 
hankintamenettely

Hyöty- tai koristekasvien lisäämi-
seen, taimikasvatukseen ja myyntiin 
erikoistunut organisaation osa, 
yritys tai yksityinen elinkeinonhar-
joittaja, tai paikka, jossa tällaista 
toimintaa harjoitetaan.

Ajanjakso, jonka aikana takuun 
myöntäjän on osoitettava, että 
hyödykkeessä, jota takuu koskee, 
ilmenevä vika johtuu ostajasta.

Viherurakoissa urakoitsija tyypil-
lisesti vastaa takuuajan hoidosta, 
jotta vian tai ongelman syyn osoitta-
misvelvollisuutta ei synny.

Henkilö, joka hoitaa oman organi-
saationsa ja tietyn muun organisaa-
tion tai ryhmän, kuten asiakkaiden, 
viranomaisten tai tavarantoimittaji-
en, välistä yhteydenpitoa.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa 
pienhankinnoissa noudatettava, or-
ganisaatiokohtaisesti määriteltävä 
hyvä hankintatapa. 



Kuva 3 . Osa Hesperianpuiston jalavista on ollut jo pitkään uusimisen 
tarpeessa puiden huonon kunnon takia. Arvoympäristöön on tärkeää 
saada laadukkaita taimia, kun uusia istutuksia tehdään.
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Kasvillisuuden avulla Helsinki voi toteuttaa monia 
strategisia tavoitteitaan . Kasvillisuus on tärkeä osa 
ratkaisuja muun muassa viihtyisän ympäristön luomi-
sessa, kaupunkikuvan vaalimisessa, monimuotoisuuden 
tukemisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 
On tärkeää saada hankittua laadukkaita ja suunnitel-
mia vastaavia taimia sujuvasti ja oikea-aikaisesti, jotta 
voidaan toteuttaa asetettujen tavoitteiden mukaista 
kasvillisuutta. Helsingin kaupungin rakennettujen vihe-
ralueiden kasvien käytön linjauksessa (2009) tämä on 
tunnistettu ja painotettu tilaajan kontrollin tärkeyttä tai-
mihankinnoissa.

Tämän työn tarkoitus on tuoda esiin toimivan taimi-
hankintamallin tärkeyttä, esitellä vaihtoehtoisia tai-
mihankinnan malleja, ja arvioida erilaisten mallien ja 
toimintatapojen soveltuvuutta Helsingin kaupungille . 
Tätä varten on selvitetty nykyistä Helsingin taimihan-
kinnan toimintatapaa sekä siihen liittyviä käytäntöjä. 
Nykytilan pohjalta, ja perehtymällä ulko- ja kotimaisten 
kaupunkien taimihankinnan hyviin esimerkkeihin, esite-
tään erilaisia mahdollisuuksia ja keinoja tulevan toimin-
tatavan rakentamiseen.

Kappaleessa kaksi taustoitetaan taimihankinnan ko-
konaisuutta ja korostetaan taimien hankinnan poik-
keavuutta muista tuotehankinnoista sekä käsitellään 
taimiin liittyviä yleisiä tavoitteita ja tarpeita. Kappale 
kolme esittelee nykyistä Helsingin taimihankintaa, sen 
toimintatapoja, määriä, prosesseja ja ongelmakohtia. 
Kappaleessa neljä siirrytään käsittelemään tulevaisuu-
den taimihankintaa: reunaehtoja, tavoitteita, hyviä esi-
merkkejä, ja kaupunkiorganisaation sisäisen prosessin 
kehitystavoitteita sekä mahdollisia hankintamenettelyjä 
ja tapoja. Kappale viisi vetää yhteen taimihankinnan ke-
hitystarpeet ja -keinot, ja kappale kuusi esittää joitakin 
lisäselvitystarpeita. Työn liitteisiin sisältyvät hankkeen 
haastattelujen tiivistelmät.

Helsingin kaupungin taimihankinnan selvitys- ja kehi-
tysprosessi, jota tämä raportti koskee, on aloitettu ke-
väällä 2020. Työn tilaajana on toiminut projektinjohtaja 
Ritva Keko (KYMP, Rakennetun omaisuuden hallinta, 
Infraomaisuus). Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet 
mukana lisäksi Jari Kuusi (Stara/Puutarhapalvelu), Kai-
ja Laine (Maka/Puisto- ja viheraluesuunnittelu), Sari Nii-
nivirta-Mamonoff (Rya/Rakennuttaminen), Juha Raisio 
(Rya/Yleiset alueet, ylläpito), Rauna Sarrivaara (Rya/
Rakennuttaminen), ja Satu Tegel (Maka/Kaupunkitila ja 
verkostot).

Konsulttina on toiminut Sitowise Oy ja konsultin puolel-
ta työryhmään koottiin osaamista pääasiassa viheralan 
ja hankehallinnan aloilta.  Projektipäällikkönä toimi MMT 

Anu Riikonen, joka teki myös hankkeen haastattelut. 
Työryhmään kuuluivat maisema-arkkitehti Aino Karilas 
(suunnittelu ja hankkeistus, ylläpito), muotoilupäällikkö, 
TaM Matias Halmeenmäki (palvelumuotoilu), johtava 
asiantuntija, DI, RAPSinfra Tero Palmu (hankinta-asiat, 
rakennuttaminen), vanhemmat asiantuntijat DI, KTM 
Oona Takala (organisaatioselvitykset ja kehittäminen & 
kaupungin sisäiset kehitystoimenpiteet) ja DI Tiina Sa-
hakari (organisaatioselvitykset ja -kehittäminen), ja van-
hempi asiantuntija, hortonomi Jouko Waris (hankinnat, 
ylläpito, rakennuttaminen). 

Kaupungissa puut ovat keskeinen, näkyvä ja kaupun-
kilaisille erittäin tärkeä kasvillisuuselementti. Puiden 
hankinta on myös yleensä kasviryhmistä ongelmallisin-
ta sekä saatavuuden että laadun osalta. Siksi puiden 
hankintaan liittyvät asiat ovat tässäkin työssä keskeisiä, 
mutta kappalemääräisesti ja rahallisesti tärkeitä ovat 
muidenkin kasvityyppien taimet – perennat (kaikki ruo-
hovartiset, myös heinät), pensaat ja köynnökset, sekä 
havukasvit.

Tässä työssä pyritään katsomaan taaksepäin vain sen 
verran kuin on välttämätöntä Helsingin kaupungin taimi-
hankinnan nykytilan ja historian ymmärtämiseksi. Pää-
paino on tulevan taimihankinnan keinojen ja prosessien 
pohdinnassa, ja työn tarkoitus on toimia ponnahduslau-
tana laadukkaan ja sujuvan taimihankinnan eteenpäin 
viemiselle nykyisen puitejärjestelyn päättyessä. Tulevia 
toimintatapoja ja hankintamallia on työstetty sekä hank-
keen ohjausryhmän kokouksissa että konsultin sisäisis-
sä työpajoissa. Lisäksi järjestettiin Taimiklinikka II we-
binaari ja työpajatyöskentely kaupungin ja taimistojen 
edustajille.

Lähtömateriaalina työlle toimivat nykyisen hankintajär-
jestelyn dokumentit, kaupungin kasveja koskevat linja-
ukset, sekä tilastotiedot hankituista taimista. Hankkeen 
aikana saatiin käyttöön myös lukuisia hankintaesimerk-
kejä, aiempia selvityksiä ja ohjeita sekä kaupungin si-
säistä organisaatiota ja toimintaa kuvaavia dokument-
teja. 

Keskeisen lähtömateriaalin muodostivat taimien ja kas-
vien kanssa toimivien kaupunkiorganisaation jäsenten 
haastattelut (menetelmäkuvaus ja haastattelukooste 
liitteenä 1). Ne kattoivat taimiketjun toimijat suunnitte-
lijoita ja rakennus- ja ylläpitourakoitsijoita lukuun otta-
matta. Nämä kolme palvelua KYMP hankkii ulkopuolelta, 
ja em. palveluja tilaavat KYMPin osastot olivat haastat-
teluissa mukana. Lisäksi haastateltiin nykyisessä pui-
tejärjestelyssä mukana olevia taimistoja, kuutta koti- ja 
ulkomaista kaupunkia, sekä muutamia taimiasioihin liit-
tyvien ostopalvelujen tuottajia.

1 Johdanto



Helsingin kaupungin strategiassa 2017–
2021 linjataan: ”Helsinki vaalii arvokasta 

luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseksi .” sekä 

”Helsinki on viihtyisä kaupunki, jossa 
kiinnostava kaupunkitila luo edellytykset 

kohtaamisille ja hyvinvoinnille .”
Näiden tavoitteiden toteuttamiseen  

tarvitaan myös laadukkaita taimia ja 
laajaa kasvivalikoimaa.
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Kaupungin istutettuun kasvillisuuteen liittyy monen-
laisia arvoja: kulttuurihistoriallisia, kaupunkikuvallisia 
sekä ekologisia arvoja ja virkistysarvoja. Hyvinvoiva kas-
villisuus on osa laadukasta kaupunkiympäristöä. Puiden 
merkitys kaupunkikuvalle on valtava. Kuten vanhat 
rakennuksetkin, myös iäkkäät puut luovat kaupungille 
historian ja pysyvyyden tuntua. Kaupunkipuiden arvos-
tus nousee esiin myös kaupunkilaisten voimakkaina re-
aktioina, kun puita joudutaan poistamaan. Kaupungin 
katu- ja viheralueille istutetun kasvillisuuden merkitys 
on myös tunnistettu osana kaupunkiluonnon ekologisia 
verkostoja .  

Helsingin kaupungin identiteettiin ja vehreään ilmee-
seen kuuluu tietynlainen kasvivalikoima, jolle ovat tun-
nusomaisia paitsi keskustan bulevardien lehmukset, 
myös runsas poppelivalikoima, ulkomaiset havupuut 
sekä koristeomenapuut. Pensaista Helsingin tunnusla-

2 Taimi – hankintahintaansa  
 arvokkaampi

jistoa ovat mm. monet alppiruusut, kuusamat, pensas-
ruusut ja syreenit. Helsingin ilmeen ylläpito edellyttää, 
että näitä kasveja voidaan hankkia jatkossakin.

Talouden näkökulmasta laadukas, paikalle sopiva, hy-
vin hoidettu taimi on investointi, jonka arvo nousee 
vuosien kuluessa (Helsingin yleisten alueiden omaisuu-
denhallinnan linjaus). Etenkin onnistuneesti istutettujen 
ja hoidettujen puiden arvo nousee vuosikymmenestä 
toiseen niiden varttuessa pienistä taimista komeiksi 
kaupunkipuiksi. Helsingin kaupunkipuuston jälleen-
hankinta-arvoksi on estimoitu noin 800 M€ (Helsingin 
yleisten alueiden omaisuudenhallinnan linjaus). Moni-
puoliseen kasvivalikoimaan panostaminen on osa kau-
punkiorganisaation riskinhallintaa . Sen avulla voidaan 
ennaltaehkäistä ilmastonmuutoksen ja uusien kasvien 
tautien ja tuholaisten aiheuttamia tuhoja kaupungin 
kasvillisuudelle. 

Kuva 4 . Roihuvuoren Kirsikkapuisto on hyvä esimerkki kasvillisuudesta kaupunginosan identiteetin rakentajana ja 
vetovoimatekijänä.
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Helsingin kaupungilla on monia ympäristöön, ilmastoon 
ja asukkaiden viihtymiseen ja palveluihin liittyviä tavoit-
teita, joiden toteuttamisessa kasvillisuudella on jokin 
rooli. 

Kaupungin strategian (2017-2021) monien tavoitteiden 
toteuttaminen on mahdollista kasvillisuuden avulla. Eri-
tyisesti kasvillisuus liittyy seuraaviin strategian kohtiin: 
”Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunki-
luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sini-
alueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvai-
kutukset turvataan.” ja ”Helsinki on viihtyisä kaupunki, 
jossa kiinnostava kaupunkitila luo edellytykset kohtaa-
misille ja hyvinvoinnille.”

LUMO-ohjelman (luonnosvaiheessa oleva Helsingin 
luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaoh-
jelma 2020-2028) tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on kir-
jattu useita kasvillisuuteen liittyviä asioita, tärkeimpänä 
poimintana tavoite 5: ”Rakennetun ympäristön luonnon 
monimuotoisuutta rikastetaan tulevaisuutta ennakoi-
den”. Erityisesti alueilla, joissa rakennetun ympäristön 
osuus on suuri, kuten kantakaupungissa, istutetun kas-
villisuuden tarjoamat elinympäristöt ovat tärkeitä niin 
luonnon monimuotoisuudelle kuin muullekin ekosystee-
min toiminnalle. Kasvillisuus on yksi tärkeimpiä tällä het-
kellä käytettävissä olevia ilmastonmuutosta hillitseviä 
mekanismeja, ja ekologisesti kestävässä kaupungissa 
kasvillisuusalueet ovat keskeisiä myös mm. vesitaseelle. 

Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa (2018) 
on tunnistettu olevan kasvillisuuden säilyttämisen ja 
uuden kasvillisuuden lisäämisen merkitys esimerkik-
si laajojen kaavahankkeiden koko elinkaaren aikaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.

Kasvien käytön linjaus (Helsingin rakennettujen vihera-
lueiden kasvien käytön linjaus 2009) määrittelee yleiset 
periaatteet:

• Helsingin puistojen kasviperinteen ylläpitäminen ja  
 kehittäminen
• Kasvillisuuden arvostuksen lisääminen   
 päätöksenteossa
• Monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden   
 edistäminen
• Elämyksellisyyden ja kauneuden tavoitteleminen
• Laadukkuuteen, pitkäikäisyyteen ja    
 ylläpidettävyyteen panostaminen. 

Näiden toteuttamiseksi linjauksessa tunnistettiin tai-
mien hankintamenettelyn kehittämistarve. Kasvien 
käytön linjauksen taustaselvityksessä (Tegel 2009) to-
dettiin, että onnistunut kasvillisuuden perustaminen 
kaupunkiin ja toivotun kasvivalikoiman laadukkaiden 
taimien saannin varmistaminen edellyttäisi kasvien 
hankintaa tilaajayksikön toimesta.

2 .1 Kaupungin kasvillisuuteen liittyvät tavoitteet

Kaupunkipuulinjaus (2014) määrittelee kahdeksan kes-
keistä tavoitetta, joista tässä on korostettu erityisesti 
taimihankintoihin liittyvät:

1 Tietämystä kaupunkipuista lisätään
2 Kaupunkipuiden kulttuurihistoriallista ja   
 kaupunkikuvallista arvoa vaalitaan
3 Kaupunkipuilla edistetään kaupunkiluonnon   
 monimuotoisuutta
4 Kaupunkipuiden lajivalikoimaa ylläpidetään   
 kestävästi
5 Kaupunkipuiden pitkäaikainen hyvinvointi   
 turvataan
6 Kaupunkipuita ylläpidetään ammattitaitoisesti,  
 pitkäjänteisesti ja yhtenäisin toimintatavoin    
 kaikkialla kaupungissa
7 Puurivejä ja kujanteita uudistetaan ja   
 täydennysistutetaan niiden tulevaisuuden   
 turvaamiseksi
8 Kaupunkipuiden omaisuudenhallinta   
 varmistetaan riittävillä resursseilla ja 
 toimivilla prosesseilla
 
Strategisen tason tavoitteiden toteuttaminen käytän-
nössä vaatii taimihankintamenettelyn ja koko taimipro-
sessin kriittistä tarkastelua ja kehittämistä.

Helsingin kaupungin kasvillisuuteen liittyviä  
tavoitteita ja strategioita

• Kaupungin strategia
• LUMO-ohjelma
• hiilineutraalisuustavoite
• Kaupunkikasvilinjaus ja -opas
• Kaupunkipuulinjaus
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Muihin infrarakentamisen komponentteihin verrattuna 
taimet ovat erittäin halpoja. Katupuuna käytettävien, 
rungonympärykseltään 20–30-senttisten kotimaisena 
saatavilla olevien taimien hinnat ovat tyypillisesti alle 
300 euroa, tavallisilla lajeilla jopa alle 200 euroa kap-
pale. Kasvihankintojen kustannukset ovat Helsingin 
vuotuisista katu- ja puistoinvestoinneista tyypillisesti 
luokkaa 0,1 % eli yksi promille . 

Hyvälaatuisen taimen euromääräinen hintaero huono-
laatuiseen on vähäinen. Huonolaatuinen taimi aiheuttaa 
sen hinnassa säästettyä summaa monikertaisesti suu-
remmat kustannukset taimen uusimisen, alkuhoidon ja 
koko elinkaaren aikaisen ylläpidon kautta.

2 .2 Taimen ja kasvien arvo

Koska taimet ovat suhteellisen halpoja verrattuna esi-
merkiksi infrarakentamisen kokonaiskustannuksiin, 
mutta niiden istuttamisen ja hoidon kustannukset ovat 
taimen hintaa moninkertaisesti suurempia, on taimen 
hankinnassa hinta huono kriteeri. Epäonnistunut han-
kinta johtaa taimen omaa hintaa suurempiin kuluihin ja 
kokonaistaloudellisesti ei-toivottuun lopputulokseen. 
Taimilaadusta ei siis ole järkevää tinkiä .

2 .2 .1 Taimen oma hinta on pieni osa kokonaisuutta

Kuva 5 . Taimen hinta on koko puuistutuksen perustamiskustannuksesta vain murto-osa. Siksi taimilaadusta tin-
kiminen ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää. Rahalliset arvot perustuvat Fore-kustannuslaskentaohjelmiston 
tietoihin vuodelta 2020.
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Puuntaimen hintana mitattu kasvin arvo tyypillisesti 
vähintään noin kymmenkertaistuu siihen mennessä, 
kun kasvi on saavuttanut toiminnallisen kokonsa 30–40 
vuoden kuluttua istutuksesta. Puun arvo kasvaa edel-
leen, jos istutus on onnistunut, toisin kuin rakennuksen 
tai kalusteen, jonka kunnostus on väistämättömän ar-
vonmenetyksen lykkäämistä. Puun arvo alkaa alentua 
vasta silloin, kun se lajista riippuen 50–250 vuoden jäl-
keen alkaa lähestyä elinkaarensa päätepistettä.

Helsingin kaikkien katu- ja puistopuiden jälleenhankin-
ta-arvo on lähes 800 M€ (Keko, et al. 2019). Helsingin 
katu- ja viheralueiden omaisuusarvo on noin 10 miljar-
dia euroa . Katu- ja puistopuiden arvo on tästä jo lähes 
8 %, vaikka niiden hankintakustannukset ovat koko-
naisinvestoinneista noin promille . Tämä ei johdu siitä, 
että puita istutetaan nykyään entistä vähemmän, vaan 
se kertoo konkreettisesti puiden edullisesta arvokehi-
tyksestä moniin muihin yleisten alueiden rakenteisiin 
verrattuna.

Puun tuottamat hyödyt yhteiskunnalle riippuvat melko 
suoraan sen koosta, kunnosta ja kasvuvauhdista . Mitä 
isompi ja terveempi puu, sitä suuremmat hyödyt, kuten 
hiilensidonta ja varastointi, huleveden huippuvirtaamien 
tasaus, pienilmaston säätely taikka varjostus helteellä. 
Kooltaan, hinnaltaan ja hoidontarpeeltaan suurimpina 
puuntaimet ovat helppo esimerkki niin kustannuksis-
ta kuin hyödyistäkin, mutta samat seikat skaalautuvat 
myös muihin kasveihin ja taimiin.

Kuva 6 . Onnistuneen ja epäonnistuneen puuistutuksen arvon kehittyminen verrattuna kalusteen arvon kehitty-
miseen. Onnistunut puuistutus on kertainvestointi, joka kantaa vuosikymmeniä, kun taas kalusteen arvo ei sen 
hankinnan jälkeen enää nouse. Epäonnistunut puuistutus aiheuttaa jatkuvia kustannuksia, mutta ei koskaan tuota 
toivottuja arvoja. 

2 .2 .2 Kasvin arvon kehitys
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2 .3 Taimilaatu
 
Taimen laatu koostuu sen sisäisestä ja ulkoisesta laa-
dusta. Sisäiseen laatuun (kappale 2.3.1) kuuluu kasvien 
terveys, lajikeaitous ja ilmastollisesti soveltuva perimä. 
Näitä kaikkia on vaikea ja usein mahdotonkin arvioida 
silmävaraisesti, joten taimen mukana kulkevat doku-
mentit ja luotettavat toimittajat ovat tärkeitä. Ulkoiseen 
laatuun (2.3.2) kuuluu taimen vaaditun mukainen koko, 
elinvoimaisuus ja ulkonäköä ja rakennetta kuvaavat 
vaatimukset. Taimihankinnoissa laadunvarmistus ja laa-
dunvalvontaprosessi kattavat sekä laatuvaatimusten 
määrittämisen ja niiden seurannan ja valvonnan taimis-
toissa, että varsinaisen laadunvarmistustyön hankinnan 
jälkeen.

Ne laatuvaatimukset, jotka ovat tilaajan kannalta vält-
tämättömiä, on määriteltävä taimia kilpailutettaessa jo 
vähimmäisvaatimuksissa. Taimilaadussa on niukasti 
sellaisia ennalta määriteltyjä laatuseikkoja, jotka voitai-
siin jättää kilpailutuksessa laatupisteytykseen, sillä täl-
löin on myös hyväksyttävä se mahdollisuus, että voittaja 
ei saa näitä laatupisteitä vaan voittaa muilla osa-alueilla. 
Peruslaadun ylittävien pisteytettävien laatuseikkojen 
puuttuessa hinnan määräävää asemaa on vaikea es-
tää. Tarjousten pisteytyksessä huomioitavia seikkoja 
voitaneenkin paremmin etsiä esimerkiksi rahdin hii-
lijalanjäljestä (kappale 4.1) kuin taimien sisäisestä tai 
ulkoisesta laadusta. Taimilaadun painotus onkin ehkä 
jopa ajankohtaisempaa sopimuskauden aikana kuin 
sopimuskumppania valittaessa; laatua on seurattava ja 
laatupoikkeamiin on puututtava järjestelmällisesti sopi-
muskauden aikana. Lisälaatua voidaan kehittää yhdes-
sä sopimuskumppanien kanssa antamalla palautetta ja 
esimerkiksi valitsemalla taimia suoraan taimistolta.

2 .3 .1 Sisäinen laatu

Kasvinterveyteen kohdistuvat laatuvaatimukset pe-
rustuvat lainsäädäntöön: mm. taimiaineistolakiin 
(1025/1994) ja sen asetuksiin, sekä EU:n kasvinterveys-
asetukseen (2016/2031), jossa on määrätty mm. kasvi-
passin käytöstä sekä taimituottajien omavalvonnasta. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien 
taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maa-
hantuonnista (396/2020) määrittelee osin myös perin-
nöllistä laatua.

Lajike- ja lajiaitous ovat asioita, joiden tulisi olla itses-
tään selviä laatutekijöitä. Ne tarkoittavat sitä, että kasvi 
on sitä lajia ja/tai lajiketta, jota sen ilmoitetaan olevan. 
Kasvin laji ja lajike vaikuttavat niin kasvien menesty-
miseen kasvupaikan olosuhteissa, kuin myös tulevaan 
kokoon ja habitukseen. Nämä kaikki pyritään suunnitte-
lussa ottamaan huomioon ja määrittelemään juuri kysei-
seen paikkaan sopivat kasvit.

Kaikilla istutettavaksi tarkoitetuilla monivuotisten kas-
vien taimilla on kasvipassi, josta käyvät maalyhenteellä 
ilmi kaikki maat, joissa tainta on sen elinkaaren aikana 
kasvatettu.  Poikkeuksena tällä hetkellä kunnille ja kau-
pungeille myytäessä passia ei Ruokaviraston ohjeistuk-
sen mukaan tarvita. Onneksi tätä poikkeamisoikeutta 
ei juuri ole hyödynnetty. Taimistot eivät pääsääntöisesti 
erottele julkisorganisaatioille myytäviä taimia tuotan-
nossa, joten puutarhamyymälöihin tai viherurakoitsijoil-
le toimitettaessa välttämätöntä kasvipassia on käytetty 
jokseenkin aina. Lisäksi Ruokavirasto on esittämässä, 
että em. poikkeus poistetaan (Ruokavirasto, ylitarkas-
taja Paula Lilja, suull.). Poikkeuksen poistamisesta on 
tekeillä esitys, josta suunnitellaan pyydettäväksi lau-
suntoja mm. taimistoilta kevättalvella 2021. Esityksen 
läpimeno on siis vielä epävarmaa, mutta se voisi tulla 
voimaan aikaisintaan keväällä 2021. Valitettavasti kas-
vipassi ei sisällä taimen lisäyslähdetietoa. Kasvipassin 
avulla olisi kuitenkin mahdollista todentaa, että tainta on 
ainakin jonkin aikaa kasvatettu soveltuvalla ilmastovyö-
hykkeellä.

Kasveilla on kautta aikojen ollut erilaisia tauteja ja tu-
holaisia, esim. hevoskastanjan tai jalavan ongelmat on 
tiedostettu jo pitkään.  Kuitenkin jo nyt, lievän lämpene-
misen seurauksena, on havaittavissa monien tuhoojien 
levinneisyysrajan nousemista pohjoiseen. Lisäksi aivan 
uusien tautien ja tuholaisten saapuminen kansainvä-
lisen kasvikaupan mukana on suuri riski. Taimistojen 
omavalvonta, eli toiminnanharjoittajan tekemää oman 
toiminnan valvonta, jota viranomainen valvoo ja ohjaa, 
on avainasemassa uusien ongelmien torjunnassa.

Kuva 7 . Pikkutaimien tuotanto tapahtuu yleensä kasvi-
huoneessa astiakasvatuksessa. Hyvä viljelyhygienia ja 
juuriston normaalin kehittymisen varmistaminen on  
pikkutaimivaiheessa tärkeää.
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Sekä lajikeaitouden että 
kasvinterveyden takia on tärkeää, 
että jatkossakin myös julkisten 
hankintojen piirissä käytetään 
taimilla kasvipasseja. Lakisääteisen 
kasvipassin tietoihin voidaan luottaa. 
Tämä on tärkeää, sillä etenkin pienien 
taimien kyseessä ollessa voi lajikkeen 
tunnistaminen silmämääräisesti olla 
lähes mahdotonta.

2 .3 .2 Ulkoinen laatu

Tyypillisesti taimihankinnoissa ja yleensä myös suunni-
telma-asiakirjoissakin määritellään, että ulkoisen taimi-
laadun tulee vastata kansallista uusinta taimilaatuvaati-
musta (Männistö ja Uimonen 2019), joka on tällä hetkellä 
varsin tuore. Taimilaatuvaatimus kattaa sekä lehti- että 
havupuiden ulkoista laatua koskevat ohjeet ja vaati-
mukset, ja sitä voidaan pitää hyvänä ja korkeatasoise-
na kansallisena standardina, johon myös taimistot ovat 
sitoutuneet.  Pensaiden ja perennojen osalta vastaavaa 
kansallista, alan sisäisesti sovittua laatuvaatimusta ei 
ole. 

Maa- ja metsätalousministeriön tuore asetus koriste-
kasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista 
ja maahantuonnista (Finlex 396/2020) käsittelee pää-
asiassa kasvinterveyttä ja sisäistä laatua, mutta sen liit-
teessä 5, Taimiaineiston muut laatuvaatimukset, huo-
mioidaan eräitä ulkoisen laadun tekijöitä. Asetus koskee 
kaikkia puu- ja ruohovartisia monivuotisia taimia. Ase-
tus määrää mm., että taimet eivät saa olla jatkokehitys-
tä haittaavassa määrin pakkasen takia tai mekaanisesti 
vaurioituneita, niiden on oltava normaalissa nestejänni-
tyksessä, ja paakku- ja astiataimien tulee olla läpijuurtu-
neita. Näiden seikkojen tulkinta vaatii käytännössä hy-
vää kasvituntemusta. Yksiselitteisemmät ja tarkemmat 
laatuvaatimukset helpottaisivat taimien tarkastamista. 

 
Taimityyppi vaikuttaa taimien 
kuljetuskestävyyteen ja niiden 
vaatimaan istutuksen jälkeiseen 
hoitoon. Puiden ja havukasvien 
paljasjuuriset taimet on tyypillisesti 
suljettu pois julkisista hankinnoista 
muita taimityyppejä heikomman 
kuljetuskestävyyden ja korkeamman 
hoitovaateen vuoksi. Lehtipensaiden 
paljasjuurisia taimia käytetään 
toisinaan edelleen.
 
 
Taimen koko on osa sen ulkoista laatua. Taimen kokoa ja 
sen merkitystä on käsitelty kappaleessa 2.3.3.

Suomen ilmasto asettaa taimihankinnalle erityisiä haas-
teita; taimien tulee kestää suomalaiset ilmasto-olot. Ete-
läisemmän Euroopan taimistot eivät normaalisti viljele 
meille sopivia kasvikantoja. Jos taimen lisäyslähde on 
esim. Hollannissa, sen siirtäminen Ruotsiin muutamaksi 
vuodeksi “karaistumaan” ei ratkaise ongelmaa. Taimen 
geneettinen perimä ja sen perusominaisuudet, kuten il-
mastollinen kestävyys, eivät muutu alkuperäisestä.

Taimen ilmastollista soveltuvuutta Suomeen on tyypilli-
sesti vaikea vedenpitävästi vaatia, osoittaa tai todentaa. 
Viherrakentamisen taimien alkuperää tai lisäyslähdet-
tä ei järjestelmällisesti seurata . Kasvin hankkijalla ei 
ole virallista keinoa saada dokumentaatiota siitä, missä 
taimi on tuotettu. 

Helsingin taimihankinnan kilpailutuksessa 2017 ilmas-
tollisesti sopeutunut kasvi määriteltiin seuraavasti: 
”Taimien tulee olla fenologisesti sopeutuneita Helsin-
gin ilmasto-olosuhteisiin”, ja tätä tarkennettiin kartalla, 
jossa osoitettiin vastaavan ilmaston alue. Alkuperän ja 
lisäyslähteen hallinnassa on luotettava tuottajan an-
tamaan tietoon. Kiistatilanteessa kumpikaan osapuoli 
tuskin pystyisi todentamaan kasvin alkuperästä tai li-
säyslähteestä mitään suuntaan tai toiseen.

Fenologinen sopeutuminen tarkoittaa 
sitä, että taimen vuodenaikainen 
kehitys, kuten silmujen puhkeaminen 
tai lehtien varistaminen tapahtuu oikea-
aikaisesti Suomen ilmastoon nähden. 
Helsingin taimihankinnassa käytetty 
vaatimus fenologisesta sopeutumisesta 
voidaan täyttää tuomalla geneettisesti 
soveltumaton taimi Suomeen tai 
lähialueelle edellisenä vuonna, jolloin se 
ehtii fenologisesti sopeutua. Perinnöllisissä 
ominaisuuksissa ei kuitenkaan tapahdu 
muutosta.
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Taimikoon ohjaus suunnittelussa
Helsingin kaupungilla on omat suunnitteluohjeet kos-
kien sitä, mitä taimikokoa eri lajeista, kasviryhmistä ja 
-tyypeistä ensisijaisesti käytetään (Tegel 2009 ja Kau-
punkikasviopas 2020). Koot ovat pääsääntöisesti hive-
nen isompia kuin mitä viherrakentamisessa yleisesti 
käytetään, mutta ei vielä niin paljon suurempia, että 
saatavuus oleellisesti vaikeutuisi. Ohjeesta poiketaan 
suunnittelun tilaajan toivomuksesta keskeisissä koh-
teissa usein ylöspäin.

Perennoilla ja pensailla suuresta taimikoosta on etua, 
sillä suuret taimet muodostavat samalla taimimäärällä 
pieniä nopeammin peittävän kasvuston. Tämä helpottaa 
ylläpitoa. Puiden kohdalla vastaavaa selvää etua ei ole.

Miksi suuri puuntaimi ei ole parempi kuin pieni? 
Asukaspalaute ja kansalaisten toiveet ovat poikkeuk-
setta sen suuntaisia, että toivotaan suurempia puiden 
taimikokoja kuin on käytetty, silloinkin kun istutuksissa 
on käytetty suurimpia mahdollisia taimia. Suuri koko voi 
osin olla perusteltua käytettäessä luontaisesti leveälat-
vuksisia puita (esim. tammet, metsävaahtera), joita on 
leikattava paljon. Kun ostetaan isoja taimia, on osa tästä 
työstä tehty jo taimistolla.

2 .3 .3 Taimikoon vaikutus laatuun ja saatavuuteen

Suurempi taimi ei kuitenkaan ole pitkällä aikavälillä pa-
ras ratkaisu asukkaiden tyytyväisyyden kasvattamiseen 
ja hoitotyön helpottamiseen. Mitä suurempi puuntaimi 
on, sitä huonompi on saatavuus . Suomen markkinoilta 
saa kokoluokkaa rym 25+ noin kymmenestä puulajista, 
ja määrät eivät tyypillisesti ole kovin suuria. Lisäksi laatu 
kärsii suurissa kokoluokissa. Suurten kokoluokkien tai-
met ovat yleensä pienempänä eri syistä myymättä jää-
neitä, ja jopa geneettisestikin valikoituneet huonolaatui-
semmiksi kuin pienemmät (mm. Struve et al. 2000).

Suuret taimikoot vaativat myös pidempää jälkihoitoa 
istutuksen jälkeen, ja niiden kuolleisuus on suurempi 
sekä kasvuunlähtö hitaampaa. Tulevaisuudessa voitai-
siin pyrkiä hitaasti siirtymään takaisin pienempiin taimi-
kokoihin ja linkittämään tähän tiedotusta ja asukasva-
listusta siitä, miten puun koko kehittyy, ja miksi suuret 
taimet eivät ole hyvä ratkaisu kaupunkiympäristön vih-
reyttämiseen.

Kuva 8 . Katri Valan puiston istutuksissa on yhdistelty monipuolisesti puuvartisia kasveja ja perennoja. 



Kuva 9 . Suurikokoiset taimet vaativat huolellisen tuennan, kastelun ja muun jälkihoidon. 
Töölönlahdenpuisto, Helsinki.
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Helsingin rakennusvirasto, ja sittemmin rakentamispal-
veluliikelaitokseksi erkautunut Stara, on pitkään ollut 
pääasiallinen Helsingin taimihankkija ja viherrakentaja, 
ja Helsingin yleisille alueille istutettujen taimien kilpailut-
taja. Helsingissä siirryttiin tilaaja-tuottajamalliin vuonna 
1996, ja tämän jälkeen muidenkin urakoitsijoiden käyttö 
on yleistynyt. 

Taimilogistiikasta tehtiin selvitys vuonna 2003. Tällöin 
tilaajaorganisaatio toivoi taimiin liittyvien tilaajan ja 
tuottajan vastuiden määrittelyä, koska tämä oli jäänyt 
tilaaja-tuottajamalliin siirryttäessä epäselväksi. Tuol-
loin esitettiin monia kehittämistoimia, joista selvimmin 
toteutui Helsingin kasvien käytön linjaaminen suunnit-
telua varten. 

Kasvien käytön linjauksen taustaselvityksessä (Tegel 
2009) todettiin, että onnistunut kasvillisuuden pe-
rustaminen kaupunkiin edellyttäisi kasvien hankintaa 
tilaajayksikön toimesta. Kasvimateriaalin hankinnat 
vaativat erityisosaamista ja kasvien hankintaperustei-
den ymmärrystä, mihin urakoitsijan oma osaaminen 
ei välttämättä riitä kaikissa kilpailutetuissa urakoissa 
(esimerkiksi katuhankkeissa). Laajan taimien urakoit-
sijahankinnan arvioitiin taustaselvityksessä johtavan 
siihen, että hankinta tehdään halvimman hinnan perus-
teella, jolloin taimilaatu kärsii. Jo tällöin nähtiin myös, 
että haluttujen kasvien saatavuuden ylläpitäminen tai-
mimarkkinaan vaikuttamisen kautta on yksi keskeinen 
vaikutin taimihankintaratkaisuissa. 

3 Helsingin taimihankinnan  
 nykytila

Kasvien käytön linjaus -julkaisun 
(Tegel 2009) tavoitteena on varmistaa, 
että tilaajaorganisaatio pystyy 
kohtaamaan uudet viheralueiden 
kasvillisuuden haasteet ja kohottamaan 
kasvillisuuden asemaa kaupunkitilassa. 
Se linjaa vahvasti julkisen tilan kasvien 
käytön periaatteita, päätöksentekoa 
ja visiota vuoteen 2050. Linjaus 
on hyväksytty yleisten töiden 
lautakunnassa.

Helsingin kaupunkikasviopas 
puolestaan on kasvisuunnittelun 
työkalupakki, joka toimii soveltuvan 
kasvimateriaalin hakemistona 
valittaessa kasveja Helsingin 
viheralueille. Viimeisin versio on 
julkaistu verkossa:
kaupunkikasviopas .hel .fi/
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Vuonna 2017 alkanut, syksyllä 2020 toisella optiokau-
dellaan käytössä oleva hankintapuitejärjestely sisäl-
tää hankintasopimuksen kahdeksan taimitoimittajan 
kanssa. Se on tehty hankintarenkaana yhdessä Sta-
ran kanssa ja on kestoltaan 1 vuosi + 1 + 2 optiovuotta, 
päättyen täysimääräisenä kesällä 2021. Suurimmalla 
osalla sopimustaimistoista sopimuksessa on mukana 
yhdestä kolmeen osa-aluetta taimihankinnan viidestä 
osa-alueesta (viheralalta puuntaimet, pensaat ja köyn-
nökset, havukasvit ja perennat, sekä luonnonhoidon 
metsä- ja maisemointitaimet). Kaksi taimistoa on toimit-
tanut neljää ensimmäistä osa-aluetta, kolme vain yhtä, 
yksikään ei kaikkia viittä. 

2017–2021 puitekilpailutuksen valmistelu oli erittäin 
huolellista. Kilpailutuksessa oli huomioitu monia näkö-
kulmia ja seikkoja, jotka tuodaan esiin kaupunkikasvil-
lisuutta koskevissa linjauksissa ja selvityksissä (Tegel 
2009; Peurasuo, et al. 2014) Taimikoordinaattorin teh-
tävä saatiin hetkellisesti perustettua, mutta se menetet-
tiin uuden puitesopimuksen teon jälkeen lähes välittö-
mästi, kun kaupungin organisaatiota muutettiin.

Sellaiset asiat, jotka voitiin viedä suoraan kilpailutuksel-
la hankittavan tuotteen määrittelyyn, kuten taimilaatuun 
tai kasvinterveyteen liittyvät vaatimukset, ovat kuitenkin 
toteutuneet 2017 alkaneessa puitejärjestelyssä hyvin. 
Hankittavan tuotteen määrittelyt ovat olleet moitteet-
tomia, ja jopa vaikea taimien ilmastollista kestävyyttä 
koskeva vaatimus on määritelty varsin toimivalla tavalla.  
Kilpailutus mahdollisti eri kokoisten ja eri tavoin erikois-
tuneiden taimistojen valinnan puitesopimustoimittajiksi. 
Monet seikat, erityisesti sellaiset, jotka vaativat resurs-
seja tai kehittämistä KYMPin organisaatiossa, eivät kui-
tenkaan päässeet juuri etenemään. Sopimuksessa on 
osoitettu toimintatapa, jossa urakoitsija hankkii taimet 
tilaajan osoittamalta taimistolta tilaajan sopimalla hin-
nalla, mutta vastaa niistä muutoin kuin omistaan. Tätä 
puitejärjestelyyn kuuluvaa menettelyä ei eduistaan 
huolimatta ole otettu käyttöön . Helsingissä ei ryhdytty 
toimimaan puitesopimuksessa kuvatulla tavalla.

Puitesopimuksen valmistelussa oli aluksi mukana laaja 
edustus KYMPin viherprosessin eri vaiheista suunnit-
telusta ylläpitoon. Osa KYMPin sisäisistä toimijoista sa-
noutui kuitenkin vuoden 2017 tilaajahankintaan perus-
tuvasta hankintamallista irti jo sen valmisteluvaiheessa, 
kun malli koettiin liian raskaana tuolloin käytössä ollee-
seen urakoitsijahankintaan verrattuna. Puitejärjestelyn 
käyttöönotto vaikeutui tämän takia, ja osapuolet turhau-
tuivat tulehtuneeseen tilanteeseen. Puitesopimuksen 
käyttöönotto jäi siis vaillinaiseksi, ja Staran rakenta-
missa kohteissa toimittiin kuten ennen sopimusta; Sta-
ran oma taimisto Talissa hankki taimet KYMPin tilaamal-
le Staran rakentamiselle. Tilaajan näkökulmasta taimien 

hinta sisältyi rakennusurakkaan. Puitejärjestelyä pan-
tiin täytäntöön selkeämmin vasta loppuvuodesta 2018 
alkaen. Tällöin tilaajaorganisaation käytännön työtaakan 
sekä henkilöresurssin puutteen vuoksi, ja hankintaren-
kaan KYMPin sopimusosuuden käyttöön ottamiseksi, 
alettiin valmistella myös Taimipalvelut-sopimusta Sta-
ran kanssa. 

Taimipalvelut-sopimuksella siirrettiin tilaajalle sopi-
muksessa määriteltyjä tehtäviä Staralle ostopalveluna 
tuotettavaksi: kohdekohtaisen saatavuusselvityksen 
tekeminen puitetaimistoilta, puitetoimittajan valinta 
puitejärjestelyn mukaisin perustein, taimien tilaaminen 
ja taimilogistiikan, kuten vastanoton, laatutarkastuksen 
ja välivarastoinnin hoitaminen. Sopimus on tilaajan kan-
nalta sikäli erittäin onnistunut, että puitejärjestelyssä 
mukana olevat taimistot ovat olleet Taimipalvelut-so-
pimuksen mukaiseen logistiikka- ja välivarastointipal-
veluun erittäin tyytyväisiä. Taimipalvelut-sopimuksen 
mukaisesti Stara palvelee myös ulkopuolisia rakennus-
urakoitsijoita tavalla, joka ei ole rutiinia muissa kaupun-
geissa.

Taimien puitesopimukseen, siinä muodossa kuin se on 
käytössä, ei ole mikään asianosainen taho tyytyväinen. 
Alkuperäisen 12 kuukauden mittaisen taimien hankinta-
puitejärjestelyn optiokausia (1 + 2 vuotta) on otettu käyt-
töön lähinnä siksi, että uutta kilpailutusta ja sopimusta 
ei ole ehditty valmistella, eikä valmisteluvastuustakaan 
ole päästy yhteisymmärrykseen.

 
Taimistoalan näkökulmasta 
erikoistuminen tiettyihin 
taimituotannon osa-alueisiin on 
eduksi, ja erikoistuneiden taimistojen 
pääsy mukaan taimitoimituksiin 
edistää taimilaadun kehitystä 
kokonaisuudessaan. Mikäli  
erikoistuneiden taimistojen pääsyä 
kaupungin tuotetoimittajiksi ei 
mahdollisteta, voidaan tiettyjä 
tuoteryhmiä, selkeimmin perennoja, 
saada ainoastaan alihankintana. 
Pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumismahdollisuus on myös 
vastuullista hankintaa. 

3 .1 Helsingin hankintajärjestely 2017–2021
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Kuinka paljon taimia Helsinki hankkii?
Taimihankintaa kilpailutettaessa v. 2017 tarjouspyyn-
nössä on arvioitu KYMPin taimihankinnan arvoksi 4 
vuoden sopimuksen aikana 1 260 000 euroa, toisin sa-
noen 315 000 euroa vuodessa. Staran mukaan tuottaja-
hankinnan aikainen taimihankinta Helsingissä, jossa on 
ollut mukana Staran omat kulut, on ollut korkeimmillaan 
noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvien käytön lin-
jauksen (2009) mukaan kirjattu vuotuinen istutettavien 
taimien kappalemäärä Helsingissä 2000-luvun lopulla 
on ollut selvästi suurempi kuin nykyisin, yli 100 000 kap-
paletta, josta noin 3000 katu- tai puistopuuta. 

Vuonna 2019 KYMP käytti taimien hankintaan noin 220 
000 euroa . Summasta noin 60% koostuu lehtipuiden 
taimien hinnasta . Staran Taimipalvelut-sopimuksen 
kustannukset samalle vuodelle olivat noin 1,4-kertaiset 
taimien hankintahintaan nähden. 

Staran Talin taimiston kautta kulkeneiden taimien mää-
rät ovat olleet laskussa (Kuva 11). Puuntaimet muodos-
tavat leijonanosan kokonaiskustannuksesta. Niiden 
hankintamäärä on alentunut vuoden 2012 reilusta 1000 
kappaleesta hieman alle tuhanteen kappaleeseen vuo-
dessa.

Sikäli kuin käytettävissä olevia tietoja voidaan pitää 
koko tilannetta jokseenkin luotettavasti kuvaavana, vai-
kuttaa siltä, että Helsingin kaupungin hankkima taimi-
määrä on alentunut viimeisen noin kymmenen vuoden 
aikana. Yksittäistä ilmeistä syytä tähän ei ole havaitta-
vissa, ja samaan aikaan kokonaisinvestoinnit sekä puis-
toihin että katuihin ovat nousseet (Karttunen 2020). 
Tiiviin ja urbaanin kaupunkiympäristön rakentaminen, 
jossa kasvillisuutena on vain katupuita, on voinut osal-
taan vaikuttaa taimien hankintamäärien laskuun. Kilpai-
lutetuissa hankkeissa on hankittu edelleen taimia jonkin 
verran myös urakoitsijoiden toimesta, mikä voi osaltaan 
vähentää Staran Talin taimiston seurannassa näkyvää 
taimimäärää.

Tarkkaa tietoa taimien määrästä ja niihin käytetystä 
summasta ei nykyisellään siis ole. Mikään järjestelmä, 
rekisteri tai tiliöinti ei kokoa ja erottele taimihankintoja 
sellaisella tavalla, jotta tilaajalla olisi mahdollisuus saa-
da luotettava kokonaiskuva taimihankinnan määrästä. 
Ainoastaan puitesopimuksen kautta hankitut taimet kir-
jautuvat selkeästi omaksi kulukseen, jos puitesopimuk-
sia käytetään ja raportointi niiden osalta toimii. Tässä 
valossa on ilmeistä, että myöskään tulevia hankintoja ei 
voida luotettavasti ennakoida.

Lisätietoa hankintamääristä ja niiden arviointiin liitty-
västä epätarkkuudesta esitetään liitteessä 2.

3 .2 Helsingin kaupungin taimihankinta: määrät ja eurot

Kuva 10 . Hankinnan kokonaissumman jakautuminen eri 
kasviryhmien välillä, 2019.

Kuva 11 . Staran Puutarhapalvelun tilastoimat Helsinkiin 
istutetut lehtipuut ja kaikki taimet yhteensä 2012–2019.



• peruspensaat (n. 100 tavallisinta lajia ja lajiketta)

• perusperennat (n. 150 tavallisinta lajia ja lajiketta)

• perusperennamatot (n. 25 tavallisinta lajia ja lajiketta)

• pienet puistopuun taimet (n. 80 tavallisinta lajia ja
  lajiketta)

• metsitys- ja maisemointitaimet, peruslajit  
  (kotimaiset lajit)

• katupuut

• puistopuiden isot taimikoot

• harvoin käytetyt puut, perennat, monilajiset  
  perennamatot, pensaat, havut
 
• osa Helsingin tunnuskasveista, jotka eivät yleisessä 
   viljelyssä (esim. poppelit, salavat ja eräät syreenit)

• erikoiset taimikoot

• perusvihersuunnittelu uusissa kohteissa,     
   jossa ei erityisiä kasvillisuuteen liittyviä tavoitteita

• peruskorjauskohteet, joissa ei suuria määriä    
  haastavaa hankittavaa 

• liikennevihreä, ellei puita

• uudet katualueet, joilla paljon katupuita

• peruskorjausalueet, joilla paljon katupuita

• uuden tyyppiset istutukset, kokeilukohteet

• hankkeet, joissa kasvillisuuteen liittyviä  
  erityistavoitteita

• historialliset restaurointikohteet

Helpot hankittavat Haastavat hankittavat

Helpot hankkeet Haastavat hankkeet
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3 .3 Erilaiset taimihankintatarpeet

Helsingin kaupungin taimihankintatarpeita voidaan lä-
hestyä joko hankelähtöisesti tai taimilähtöisesti . Tai-
met voidaan jakaa niihin, jotka on helppo hankkia, joiden 
saatavuus on pääosin hyvä ja nopea, sekä niihin, joita 
ei välttämättä onnistuta hankkimaan markkinoilta ilman 
erityisjärjestelyitä tai -sopimuksia. Hankkeet voidaan 
vastaavasti jakaa niihin, joiden taimitarpeet voidaan tyy-
dyttää helposti markkinoilta saatavilla tuotteilla, ja nii-
hin, joiden kaikkia taimia ei ole helppoa hankkia.

Helsingin kaupungin organisaation haastatteluissa kävi 
selväksi, että yleisimmin hankintaongelmia aiheuttanut 
kasvityyppi oli selvästi katupuiden taimet. Niiden saa-
tavuus ei myöskään aiempien puitesopimuksien sisältä 
ollut aina helppoa, vaan joitakin eriä oli kilpailutettu erik-
seen, kun puitetaimistot eivät olleet pystyneet niitä toi-
votusti tarjoamaan. Syynä tähän oli selkeästi ennakoin-
nin puuttuminen, suurikokoinen yhden lajin tai lajikkeen 
hankintaerä, ja suuri taimikoko, jota Suomessa ei juuri 
tuoteta. 

Taimieriä, joiden hankinta on haastavaa markkinaehtoi-
sesti, tulee useimmiten vastaan silloin, kun peruskor-
jataan katuja, joilla on laajoja puukujanteita. Tällöin on 
tarve hankkia tyypillisesti yli sadan kappaleen erä yhden 
lajin tai lajikkeen tasalaatuisia, suurikokoisia katupuun 
taimia. Toinen tyypillinen hankala taimihankinta liittyy 
erityishankkeisiin, joissa halutaan kokeilla joko hyvin 
harvinaisia tai kokonaan uusia taksoneita, joskus muu-
tama kappale, joskus myös kohtuullisen suurina määri-
nä. Tulevaisuudessa todennäköisesti perennojen käyttö 
lisääntyy ja valikoima kasvaa dynaamisten kasvillisuus-
alueiden yleistyessä, jolloin niiden hankintakin voi olla 
varsin haastavaa. Lyhyehköjen tuotantoaikojen takia en-
nakoinnin parantamisella voidaan vaikuttaa perennojen 
saatavuustilanteeseen selvästi, paljon enemmän kuin 
puiden saatavuuteen.

Taulukko 1 . Erilaisten taimien ja hankkeiden jaottelu helpommin ja vaikeammin hankittaviin. Rajanveto näiden vä-
lillä on hankalaa, sillä hankinnan vaikeus on suhteellista. Tässä vasemman sarakkeen hankinnat ovat markkinoilta 
helpompia tehdä kuin oikeanpuoleisen.
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3 .4 Taimihankinnan prosessit

Taimihankinnan voidaan katsoa olevan yksi, monitahoi-
nen ja -polkuinen prosessi, joka kattaa kaikki taimihan-
kintaan liittyvät tehtävät aina alustavan taimitarpeen 
havaitsemisesta ylläpitoon asti. Prosessi on kuitenkin 
sekä ajallisesti että mukanaolevien tahojen määräs-
sä mitattuna niin monitasoinen ja -ulotteinen, että sitä 
on erittäin vaikea yksityiskohtaisesti esittää kaaviona. 
Hankkeen aikana konsultin projektiryhmä pyrki toteut-
tamaan yksityiskohtaisemman prosessikaavion, mutta 
lopulta yhteistyössä ohjausryhmän kanssa päätettiin 
pitää tarkastelutaso alustavaa suunnitelmaa karkeam-
malla tasolla. 

Ohjausryhmässä todettiin, ettei Kaupunkiympäristö- 
toimialalla itselläänkään ole selkeää ymmärrystä pro-
sessin jokaisen osavaiheen tarkasta sisällöstä, infor-
maatiovirroista eri toimijoiden välillä sekä ajallisestä 
kestosta. Prosessin mallintamisen yleisenä haastee-
na oli nimenomaisesti osapuolten suuri määrä sekä 
osaprosessien ajallisen keston eroavaisuus, toisaalta 
kokonaisprosessi sisältää työvaiheita, jotka kestävä 
puoli tuntia ja toisaalta vaiheita, joiden ajallinen kesto on 
vuosia. Näiden asioiden sisällyttäminen samaan kuvaan 
ei ole tarkoituksenmukaista. Liian yksityiskohtainen 
prosessikuvaus aiheuttaa täten hankaluutta ymmärtää 
kokonaisuutta, mutta liian pelkistetty prosessi ei tuota 
puolestaan sitä lisäarvoa, jota prosessin määrittämisel-
le on esitetty.  

Lopulta työssä päädyttiin eräänlaiseen kompromis-
siesitystapaan, jossa prosessin osavaiheet päätettiin 
nimetä kaupungin pää- ja osaprosessien mukaisesti ja 
hyödyntää taimihankintaprosessin määritystyössä ti-
laajan edustajien keskenään tekemää työtä. Taimihan-
kintaprosessi on kuvattu seuraavan aukeaman kuvas-
sa (Kuva 12). Kuvaan on tuotu taimihankintaprosessin 
taustalla vaikuttavat kaupungin strategiset ohjelmat ja 
linjaukset, joiden tavoitteet vaikuttavat vertikaalisesti 
osaprosessien taustalla koko prosessin ajan.

Kuvassa osaprosessin vaiheet on numeroitu siten, että 
ensimmäinen osaprosessi on 1.1 Yleisten alueiden pal-
velujen ja laadun linjaaminen sekä hallinta ja viimeinen 
6 Yleisten alueiden käytön valvonta ja luvat. Osaproses-
sin vaiheet 1.1 ja 1.2 sekä 3.1 ja 3.2 tapahtuvat ajallises-
ti yhtä aikaisesti. Osaprosessia kuvaavassa laatikossa 
on kuvattu värikoodatuin hahmoin, mitkä kaupungin 
organisaation yksiköt osallistuvat ko. osaprosessiin. 
Osaprosessilaatikon alla on kuvattu lyhyesti kunkin 
osaprosessin sisältö taimihankintanäkökulmasta. Tä-
män alla omina laatikkoina on kuvattu osaprosessiin liit-
tyvät taimihankintaprosessin työtehtävät. Sininen huu-
tomerkki kuvaa, että kyseinen työtehtävä saa syötteitä 
kaavoituksesta. Vastaavasti liikennevaloin on kuvattu, 
miten hyvin mikäkin osaprosessin vaihe ja -tehtävät toi-
mivat tällä hetkellä. Vihreällä ympyrällä on kuvattu ne 
asiat, jotka ovat jo nykytilassa varsin kunnossa, keltai-
sella ympyrällä asiat, joissa on hieman kehitettävää, ja 
punaisella ympyrällä asiat, jotka vaativat paljon kehittä-
mistyötä. Suurimmat kehityskohteet liittyvät hankkei-
den määrittelyyn ja optimointiin, sekä hankkeiden suun-
nittelu- ja toteutusprosessin vaiheisiin.

Taimihankintaprosessia on mahdollisuus tarkastella 
myös monesta muusta eri näkökulmasta ja kokonais-
prosessi voidaan jakaa monin eri tavoin, esimerkiksi 
ylläpidon tarpeisiin tehtävään taimihankintaan ja uu-
diskohteiden ja peruskorjauksen hankkeisiin kuuluvaan 
taimihankintaan. 



Yleisten alueiden 
toiminnan ja 
talouden 
ohjelmointi

Yleisten alueiden  
palvelujen ja laadun  
linjaaminen sekä  
hallinta

3.2

1.1

Yleisten alueiden  
suunnitelmien laatiminen 

Kaupunkiympäristöä koskevi-
en linjausten laatiminen Hanke-ehdotuksen laatiminen

Investointien ohjelmointi Liikennejärjestelmän palvelu- 
taso- ja verkkosuunnittelu

Suunnittelun ohjelmointi Viheraluejärjestelmän suun-
nittelu

Rakentamisen ohjelmointi 

Yleisten alueiden ylläpidon  
ohjelmointi

Alueiden hoidon ja  
kehittämisen suunnittelu

Kaupunkitilan laadun  
ohjeistus Hankesuunnitelma luonnos 

Luonnon ja maisemanhoidon  
suunnittelu Hankkeen aloitus ja määrittely 

Hankkeen yleissuunnittelu

Yleistason tavoitteiden ja tarpeiden 
määrittely kasvillisuuden suhteen. 
Erityisvaatimusten tunnistaminen 
mahdollista.

Kasvillisuuteen liittyvät tarpeet 
tarkentuvat. Mahdollisuus kasvillisuuden 
erikoishankkeiden tunnistamiseen ja tiedon 
eteenpäin välittämiseen.

Suurten linjojen määrittely, vaikuttaa myös 
kasvillisuuteen ja taimihankintoihin, esim. 
bulevardisointiin liittyvät katupuut.

Taimien hankinnan käynnistäminen/
erikoistason hankkeet (ennakointi)

Verkostoihin liittyvät kasvillisuus- ja 
taimitarpeet esim. metsä- ja puustoinen 
verkosto ja niittyverkosto.

Strateginen  
suunnittelu

Operatiivinen 
suunnittelu

Hankkeiden määrittely 
ja optimointi

KAUPUNGIN STRATEGIA

HIILINEUTRAALISUUSTAVOITE

LUMO-OHJELMA

KAUPUNKIKASVILINJAUS JA -OPAS

KAUPUNKIPUULINJAUS

TAIMIHANKINNAN PUITESOPIMUS 2017-2020

Yleisten alueiden 
verkostojen  
suunnittelu

1.2

Yleisten alueiden  
tarveselvitysten ja  
operatiivisten  
suunnitelmien  
laadinta 

Yleisten alueiden  
hankkeiden 
muodostaminen ja 
määrittely

2 3.1
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Yleisten alueiden  
hankkeiden  
suunnittelu ja  
toteutus 

Yleisten alueiden 
ylläpidon
järjestäminen

Yleisten alueiden 
käytön valvonta ja 
luvat

4 5 6

Katu- tai puistosuunnitelman 
laatiminen

Rakennuttamisen valmistelu

Rakennuttaminen

Yleisten alueiden ylläpito Alueiden käytön valvonta

Takuuaika

 Perustaimien hankinta puitesopimuksen 
kautta. Erikoistaimien hankinta 
taimihankintapalvelun kautta.

Täydennystaimien hankinta

KAMU  = Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

LIKE  = Liikenne- ja katusuunnittelu

YLPI  = Ylläpito

RAKE  = Rakennuttaminen

AYP  = Asukas- ja yrityspalvelut

PYVA  = Pysäköinninvalvonta- ja pysäköintipalvelut

Vihreä = Lähes kunnossa

Keltainen = Hieman ongelmia

Punainen = Paljon ongelmia

Kaavoitus- / asemakaavoitusvaiheesta tulevat syötteet kasvillisuuteen liittyen

Hankkeiden  
suunnittelu ja toteutus

Ylläpito Käytön  
hallinta
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Kuva 12 . Taimihankintaprosessin nykytila.



Helsingin taimihankintaprosessin kehittäminen28

Taimihankinta uudisrakentamis- ja 
peruskorjaushankkeissa 
Laajojen uudisrakennusalueiden toteutus tehdään 
alueprojektimallilla, jossa Kaupunginkanslia koordinoi 
alueen hankkeita. Alueprojektihankkeiden rahoitus on 
talousarviossa osoitettu kaupunginhallituksen käytet-
täväksi.  Projektialueilla yleisten alueiden suunnittelut-
tamisesta vastaavat Kaupunkiympäristön toimialan alu-
eelliset projektijohtajat.

Täydennysrakentamiseen ja pienempiin uudisrakenta-
misalueisin liittyvät yleisten alueiden uudisrakentamis- 
ja peruskorjaushankkeet koordinoidaan ja rahoitetaan 
Kaupunkiympäristö-toimialan liikenne- ja katusuunnit-
telupalvelun toiminnanohjauksessa. Myös ulkoliikunta-
paikkojen ja virkistysalueiden hankkeet koordinoidaan 
ja rahoitetaan toiminnanohjauksessa. Talousarviossa 
kaikkien näiden hankkeiden rahoitus on osoitettu kau-
punkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Myös näiden 
alueiden suunnitteluttamisesta vastaavat Kaupunkiym-
päristö-toimialan projektijohtajat.

Sekä alueprojekteissa että muissa uudisrakentami-
seen ja peruskorjaukseen liittyvissä yleisten alueiden 
investointihankkeissa rakennuttajana toimii Kaupun-
kiympäristö toimialan Rakennuttaja. Tyypillisimmin in-
vestointihankkeissa taimihankinta käynnistyy rakenta-
misvaiheen alkaessa, mutta kaikkiin edellä esitettyihin 
hanketyyppeihin saattaa kuulua kohteita, joissa taimi-
hankintoja pitäisi pystyä saatavuuden varmistamiseksi 
ennakoimaan ja hankinta käynnistämään jo suunnittelu-
vaiheessa, tekemään ennakkovaraus tai jopa viljelyso-
pimus.

Ylläpidon taimihankinta
Ylläpitoon liittyvissä taimihankinnoissa on kaksi pää-
tyyppiä. Rakennettuun ympäristöön hankitaan täyden-
nysistutustaimia ja luonnonhoitoalueille maisemointi- ja 
metsätaimia. Luonnonhoidon alueilla tarvittavien tai-
mien koko prosessi suunnittelusta hankintaan on huo-
mattavasti selkeämpi kuin täydennysistutuspuihin tai 
investointihankkeisiin liittyvien taimien hankintaproses-
si. Osallistujatahoja prosessissa on paljon vähemmän. 

Kaupunkitila ja maisemasuunnittelupalvelun puisto- ja 
vihersuunnitteluyksikössä (PUVI) metsäsuunnittelija 
laatii luonnonhoidon suunnitelman, määrittelee siinä 
alueelle esitetyt luonnonhoitotoimenpiteet ja esittää 
luonnonmonimuotoisuuden lisäämisessä tai metsän 
uudistamisessa tarvittavat taimet: lajin, koon ja istu-
tustiheyden. Suunnitelman toteutuksen tilaamisesta 
vastaa ylläpito (YLPI). Luonnonhoitosuunnitelmien to-
teutus tilataan Staran luonnonhoitoyksiköstä. Ylläpidon 
tilaaja tilaa tarvittavat taimet KYMPin puitejärjestelyssä 
mukana olevalta taimistolta. Mikäli kyseisellä taimistol-
la ei itsellään ole vaadittua kokoa tai lajia, on toimittaja 
hankkinut taimet alihankintana kotimaisilta metsätai-
mitarhoilta. Taimisto toimittaa taimierät suoraan luon-
nonhoitoyksikön tukikohtaan taimitarkastusta varten. 
Tämän jälkeen Staran ympäristönhoito istuttaa taimet 
luonnonhoidon suunnitelman mukaisesti. Kaikki ylläpi-
don toimesta hankittavat metsä- ja metsitystaimet ja nii-
hin liittyvä istutus- ja hoitotyö tilataan käyttötaloudesta.

Katuviher- ja puistoalueilla tarvittavista puiden täy-
dennysistutustaimista tilaaja kokoaa tietoa vuosittain. 
Tieto puuttuvista puista voi tulla arboristeilta, alueen 
hoitourakoitsijalta, asukkailta, puurekisterin tietopäi-
vityksistä tai se voidaan havaita itse. Tarvittavista täy-
dennysistutukset huolehditaan keskitetysti. MAKA:n 
puuasiantuntija kokoaa puuttuvien puiden sijainneista 
ja kappalemääristä alustavan listan, jota käydään läpi 
ja tarkennetaan sekä sovitaan toteutettavat istutukset. 
Ylläpidon puuasiantuntija käynnistää taimihankinnan 
puitejärjestelystä Talin taimiston avulla Taimipalve-
lut-sopimukseen sisältyvänä työnä, ja tilaa istutustyöt 
hoitourakoitsijoilta. Puurivien täydennykset (taimet, 
istutuskustannukset ja takuuhoito) maksetaan inves-
tointimäärärahoista. MAKA:n toiminnanohjauksessa 
on varattu investointimäärärahaa vuosittain n. 100–150 
täydennysistutuspuun kustannuksiin. Pensaiden ja pe-
rennojen täydennysistutustaimien hankinnasta vastaa-
vat hoitourakoitsijat itse.
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3 .5 Kokemukset nykyisestä taimihankintaprosessista

Tilaajan puolella (KYMP) nykyisen taimien hankintatavan 
toimivuudesta on vaihtelevia näkemyksiä. Erinomaisen 
hyvänä sitä ei kukaan haastatelluista pitänyt. Yleispiir-
teissään järjestelyn on nähty toimivan joko kohtalaisesti 
tai välttävästi (kouluarvosana 6–8). Rakennuttaja on ol-
lut kuitenkin järjestelyyn erittäin tyytymätön sen kuor-
mittavuuden ja tilaajahankinnan tuoman vastuun vuoksi 
(kouluarvosana 4). 

Staran näkökulmasta hankintarenkaana tai itse kilpailu-
tettu puitejärjestely ei ole jatkossa tarpeen, mikäli tilaa-
ja jatkaa oman puitejärjestelyn kilpailuttamista ja tekee 
sopimukset taimihankinnoista taimituottajien kanssa. 
Staran omat taimihankintatarpeet ovat vähäisiä, eivätkä 
edellytä kilpailuttamista.

Haastattelujen perusteella kasvillisuusasiat kiinnosta-
vat KYMPin esimiestasolla niitä henkilöitä, joilla on vah-
va ote kaupungin viheralueiden ja kaupunkiympäristön 
kokonaiskuvasta, sekä strategisen suunnittelun ja kaa-
voituksen edustajia, ja myös ylläpidon tilaajia. Heillä oli 
vahvoja ja hyvin yhteneväisiä intressejä siihen, että tai-
mihankinta on tilaajahankintaa, se toimii, ja sen avulla 
voidaan toteuttaa suurempia suuntaviivoja ja strate-
gisia tavoitteita, kuten kaupunkiluonnon monimuotoi-
suus- ja kestävyystavoitteita. Tähän ei nähty olevan ny-
kyisin riittäviä vaikutusmahdollisuuksia ja -kanavia. 

Taimi- ja kasvitiedon saanti tarkoittaa, että tilaaja saa 
kootut tiedot kalenterivuoden aikana istutettujen kas-
vien määristä, lajeista, lajikkeista, taimikoosta, hinnois-
ta ja hankintapaikoista. Kasvitietoa on saatu suhteelli-
sen helposti ja käyttökelpoisessa muodossa nykyisen 
hankintajärjestelyn aikana. Taimiprosessin epäselvyy-
det ja ongelmat kuormittivat erityisesti strategisen ta-
son suunnittelussa. Huonon taimilaadun seuraamusten 
kasaantuminen resurssipulan kanssa kamppailevan yl-
läpidon lisäkuormaksi haluttiin estää. 

Haastatelluista konkreettisesti taimien kanssa tekemi-
sissä olivat rakennuttaminen sekä rakennuttamisen ja 
rakentamisen ulkoistetut palvelut, eli vihervalvojat ja 
Staran taimipalveluun liittyvät henkilöt. Heillä oli pal-
jon konkreettisia näkemyksiä siitä, miten käytännön 
taimiasiat tulisi hoitaa. Rakennuttajan toiveet tulevan 

prosessin suhteen keskittyivät oman yksikön työteh-
tävien, työmäärän ja vastuun helpottamiseen; raken-
nuttaja toivoi vahvasti, että taimien tilaajahankinnasta 
luovuttaisiin. Vihervalvojat ja Staran taimipalvelu ovat 
KYMPin ulkopuolisia, hankittuja palveluja, joilla oli nä-
kemyksiä toiminnan tehostamiseen ja järkeistämiseen, 
mutta heille vastuut ja työmäärä sinänsä eivät olleet 
ongelmallisia. Stara suhtautuu tilaajan taimihankintaan 
kaiken kaikkiaan kriittisesti, ja toivoo voivansa hankkia 
urakoimiensa hankkeiden taimet itse. Nykyisen puite-
kauden tilaajahankintaan siirryttäessä perustelut ura-
koitsijahankinnasta luopumiselle eivät olleet Staran 
näkökulmasta vakuuttavia, eikä nykyistä tilaajavetoista 
käytännön taimihankintaa ole koettu toimivaksi.

Ne KYMPin sisäiset toimijat, joilla oli heikko kosketus-
pinta taimiin, mutta jokin rooli taimihankinnan sisäises-
sä prosessissa: puisto- ja vihersuunnittelu, liikenne- ja 
katusuunnittelu, sekä hallinto-, tuki- ja talouspalvelut, 
eivät esittäneet vahvoja näkemyksiä taimiasioihin. Eri-
tyisesti tuki- ja hallintotyyppisten tehtävien hoitajat toi-
voivat pääasiassa selkeitä, yksinkertaisia ohjeita ja va-
kiintuneita toimintatapoja, joista on selvästi sovittu. 
Itse tilaajahankinnasta ja sen toteutustavoista ei tässä 
ryhmässä esitetty kärkeviä näkemyksiä.

Taimistojen näkökulmasta nykyisen hankintajärjestelyn 
toimitusmäärät ovat olleet ennakoitua pienempiä, mikä 
johtunee melkeinpä huomaamatta tapahtuneessa vä-
hennyksestä Helsingin taimien käytössä (kappale 3.2). 
Yhteyshenkilöä ei Helsingin puolelta selvästi ole, eikä 
yhteyttä ole juuri pidetty. Kilpailutus oli myyntimääriin 
nähden työläs, ja sopimuksessa olisi taimistojen nä-
kökulmasta korjattavaa. Indeksikorotusten tekeminen 
hintoihin on koettu vaikeaksi, ja rahtikulujen sisällyttä-
minen yksikköhintoihin syö pienissä toimitusmäärissä 
kannattavuutta. Lisäksi KYMPin taimilaskujen maksami-
sessa oli ollut huomattavia ongelmia talvella 2019–2020. 
Hankintarenkaan toisen hankkijatahon, Staran, toimin-
taan tilaajana, sekä Staran taimipalveluihin taimistot 
olivat toisaalta erittäin tyytyväisiä.
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Helsingin kaupungin nykyisessä taimiprosessissa on 
havaittu useita kehittämistarpeita. Tunnistetut kehittä-
mistarpeet voidaan jakaa karkealla tasolla kolmen tee-
man alle: tiedonkulun katkoskohdat, epäselvät vastuut 
sekä puuttuvat ohjeet, toimintatavat, käytännöt ja re-
surssit . 

Katkoskohdilla tarkoitetaan moninaisia tilanteita, joissa 
osaprosessin välillä tai osaprosessin toimijoiden välillä 
tapahtuu tietokatkoksia. Tämä johtuu usein siitä, että or-
ganisaatio ei ole kyennyt määrittelemään nivelvaihees-
sa olevien tehtävien vastuita. Katkoskohdat tiedonvaih-
dossa häiritsevät merkittävästi kokonaisprosessia, ja 
aiheuttavat pahimmillaan selkeää haittaa ja viivästystä 
prosessin seuraaviin vaiheisiin.

Toinen selkeä kehitettävä kokonaisuus liittyy vastuiden 
määrittämiseen. Taimiprosessissa on tällä hetkellä pal-
jon epäselviä vastuualueita, jotka liittyvät erilaisiin ja 
-laajuisiin kokonaisuuksiin. Edellä mainitut katkoskoh-
dat ovat oikeastaan seurausta epäselvistä vastuualu-
eista. Epäselvät vastuualueet ovat myös osasyy siihen, 
miksi taimihankintaprosessin määrittäminen osoittau-
tui odotettua hankalammaksi. Prosessiin liittyy paljon 
epäselviä vastuualueita aina prosessin kokonaisomista-

juudesta taimilaskujen asiatarkastukseen. Koska taimi-
prosessi on ajallisesti pitkä ja siihen osallistuu erittäin 
suuri joukko ihmisiä ja osaorganisaatioita, korostuu vas-
tuiden määrittelyn tärkeys entisestään. Ilman selkeästi 
määriteltyjä vastuita kaupungin on vaikeaa edistää 
taimiin ja kasvillisuuteen liittyviä tavoitteita . 

Kolmas kehitettävä kokonaisuus koostuu puuttuvista tai 
epäselvistä ohjeista, toimintavoista, työkaluista, käytän-
nöistä ja resursseista. Nämä ongelmakohdat ovat luon-
teeltaan enemmän operatiivisia, vaikka niissä on myös 
strategisimpia osa-alueita. Uusien ohjeiden, toimintata-
pojen ja käytäntöjen määrittämiseen ja kehittämiseen 
tulee varata riittävät henkilöresurssit, ja näistä olisi 
vastuussa pääasiallisesti se taho, jota kyseinen ohje tai 
ohjeistus eniten koskettaa.

Epäselvät vastuukysymykset ovat suurin ja merkittä-
vin syy prosessin toimimattomuuteen . Tästä seuraa 
katkoskohtia prosessiin. Nämä yhdessä luovat edelly-
tykset puuttuviin ohjeisiin, toimintatapoihin ja käytän-
töihin. Käytettävissä olevat resurssit tulee kohdentaa 
prosessin eri vaiheisiin tarkoituksenmukaisimmalla ja 
tehokkaimmalla tavalla.  

3 .6 Keskeiset nykyisen taimiprosessin ongelmakohdat

Kuva 13 . Taimen alkuvaiheet rakennetussa ympäristössä ovat riskialttiit. Kuvan vastaistutettu puu on joutunut 
peruuttavan auton töytäisemäksi.
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Katkoskohdat
• hankkeiden aiempien vaiheiden ja suunnitteluttamisen välillä
• strategisen suunnittelun ja kasviasiantuntijoiden kytkeytyminen hanke- ja suunnitteluprosesseihin ei ole   
 systemaattista, erityisesti katuhankkeissa
• takuuhoidon ja ylläpidon välillä (on jo korjautunut/korjautumassa uudella luovutusmenettelyllä)
• tilaajan ja ylläpidon taimilaatupalautteella ei ole kanavaa taimituottajille, eikä laatupoikkeamilla ole  
 palautemekanismia tuleviin hankintoihin 
 
Epäselvät vastuut
• taimiprosessin kokonaishallinta, omistajuus
• katujen peruskunnostushankkeiden taimihankinnan ennakointi
• hankkeiden tunnistaminen ja niiden taimitarpeen ennakointi
• takuuhoitokauden taimivastuu (on jo korjautunut/korjautumassa sovitulla toimintatavalla)
• taimilaskujen asiatarkastus
• tilaajan ja tuottajan eli KYMPin ja Staran välinen työnjako  
 
Puuttuvat ohjeet, toimintatavat, käytännöt ja resurssit
• puuttuvat tai taimiasioihin kohdistamattomat henkilöresurssit 
 -   taimivastaava
• strategisen tason linjausten toteutumisen seuranta                                                                                                                  
      -   ohjeistus tavoitteiden toteuttamiseen suunnittelussa                                                                                                    
      -   työkalut tavoitteiden seurantaan ja raportointiin
• hanketietojen systemaattinen esittämistapa, koostaminen ja käyttö 
 -   taimitarpeen ennakointi ja seuranta 
 -   erityishankkeiden tunnistus
• taimivaraussopimusten teko esisuunnitteluvaiheessa
• taimilistojen systemaattinen käyttö katusuunnittelussa
• taimien hankintatavan valintaperusteet
• perusteelliset laskutusohjeet taimistoille
• kasvityypin tarkistaminen laskulta taloushallinnossa



Kuva 14 . Munkinpuiston rehevää kasvillisuutta,  
etualalla monilajinen perennaistutus.
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4 Tulevaisuuden  
 taimihankinta

4 .1 Taimihankinnan reunaehdot ja ohjaavat tavoitteet

Sen lisäksi, että hankittavan tuotteen määrittelyssä on 
panostettava sisäisen ja ulkoisen laadun hyvään kuvaa-
miseen (kappale 2.4), jotta saadaan hankittua hyvälaa-
tuisia taimia, liittyy taimihankintaan runsaasti muitakin 
näkökulmia ja tavoitteita. Taimien hankinnassa on kes-
keistä havaita, että taimen hinnasta ei kannata tinkiä. 
Huonon taimilaadun seurannaisvaikutukset ovat monin-
kertaisesti potentiaalista säästöä suuremmat (kappale 
2.2.1).

 
Helsingin kaupungin tavoitteena on 
hankkia mahdollisimman hyvälaatuisia 
taimia tarkoituksenmukaisimmalla 
tavalla ja oikeaan aikaan.

Taimihankinnalle on julkista hankintaa määrittelevän 
hankintalain (1397/2016) reunaehtojen lisäksi määritel-
ty tiettyjä tavoitteita ja tulevaisuusvisioita Helsingin 
kasvien käytön linjauksissa . Helsingin kaupungin han-
kintastrategia asettaa useita yleistasoisia tavoitteita 
hankinnalle (2019), mutta toisin kuin 2012–2016 han-
kintastrategiassa, vuoden 2019 hankintastrategiassa ei 
enää määritellä, kuka taimihankinnat tekee. 

Ympäristöarvot sekä vastuulliset ja kestävät toiminta-
tavat kuuluvat vahvasti kaikkiin julkisiin hankintoihin . 
Taimihankinnoissa halutaan kiinnittää lisähuomioita 
mm. tuotannon ja kuljetuksen hiilijalanjälkeen. Myös so-
siaalinen ja taloudellinen vastuullisuus määrittelee julki-
sia hankintoja lisääntyvässä määrin. Tulevan järjestelyn 
tulee tästä näkökulmasta tukea terveitä taimimarkki-
noita ja aivan selkeästi sen täytyy mahdollistaa taimien 
hankinta myös pieniltä ja keskisuurilta alan toimijoita 
(Helsingin kaupunki 2019). 

Kasvinterveys, taimien maahantuonnin riskien hallinta 
ja välttäminen kasvitauteihin ja tuholaisiin liittyen, sekä 
monipuolisen kotimaisen taimituotannon tukeminen 
ovat kasvi- ja kaupunkipuulinjauksissa taimihankinnan 
selviä kehityskohteita. Myös taimihankinnan ennakointi, 
monikanavaisuus ja tilaajan taimiin liittyvän hankinta-
osaamisen vahvistaminen on nostettu linjauksissa esiin.

Tämänhetkisessä KYMPin 
hankintastrategiassa (2019) 
korostetaan tilaajan osaamisen 
kehittämistä, hankintaprosessien 
ohjausmallien sekä yhtenäisten 
hankintaprosessien luomista, 
vastuullisuutta ja innovatiivisuutta.

Kuntien ja kaupunkien taloussuhdanteet ja yllättävät 
korjaushankkeet voivat aiheuttaa taimitarpeissa hei-
lahduksia, joita ei voida nähdä etukäteen. Siksi tietyn-
lainen joustavuus taimihankinnassa on välttämätöntä. 
Joustavuutta tarvitaan myös siksi, että joskus tietyn 
tyyppisiin hankkeisiin, esimerkiksi kasvikokeiluihin, ha-
lutaan hankkia hyvinkin erikoisia kasvilajeja, taimi- ja 
latvustyyppejä tai alkuperiä. Harvinaisten kasvien saa-
tavuuden parantaminen on ollut yksi ajatus nykyisen 
hankintapuitejärjestelyn taustalla.

Tulevissa taimistojen kanssa tehtävissä 
hankintasopimuksissa taimistot toivovat, että
• rahtikustannukset erotetaan taimen hinnasta
• sidotaan hinnantarkastukset nimettyyn  
 indeksiin, esim. työvoimakustannusindeksiin

Lisäksi 
• määritellään tilaajan yhdyshenkilö
• pidetään säännöllisesti yhteyttä taimistoihin   
 esimerkiksi puhelimitse tai tapaamalla  
 kasvokkain vähintään vuosittain



s. 16

Taimistojen liikevaihdon jakauma

Kuva 4. Taimistojen liikevaihdon jakauma.

< 200 000 € / v.          200 000 -           500 000 -                  > 1 000 000 € / v. 
 500 000 € / v.   1 000 000 € / v.       

50 %

26 % 

13 %

11 %

s. 17

Helsingin puitesopimuksen osa-alueista 
tuotannossa (?)

s. 20

Taimityyppien osuudet 
kokonaishankintasummasta

s. 17

Helsingin puitesopimuksen osa-alueista 
tuotannossa (?)

s. 20

Taimityyppien osuudet 
kokonaishankintasummasta

21 %

4 %

59 %

16 %

      yksi            kaksi         kolme   neljä vihertaimien osa-alueista    
       tuotannossa taimistoilla

1/4 

2/4

3/4

4/4

s. 17

Helsingin puitesopimuksen osa-alueista 
tuotannossa (?)

s. 20

Taimityyppien osuudet 
kokonaishankintasummasta

s. 17

Helsingin puitesopimuksen osa-alueista 
tuotannossa (?)

s. 20

Taimityyppien osuudet 
kokonaishankintasummasta

s. 17

Helsingin puitesopimuksen osa-alueista 
tuotannossa (?)

s. 20

Taimityyppien osuudet 
kokonaishankintasummasta

Helsingin taimihankintaprosessin kehittäminen34

4 .2 Suomen taimimarkkinat
 
Suomessa toimii noin 70 taimistoa (Taimistoviljelijät ry, 
2020). Näistä koottiin tietoja Taimistoviljelijät ry:n verk-
kosivujen taimistolistan kautta sekä julkisista, avoimista 
tietolähteistä, kuten yritystietojärjestelmästä (Kaup-
palehti). Taimistoviljelijät ry (TVY) kattaa noin 90   % 
Suomen taimistoista. Mukaan tähän joukkoon kuuluu 
joitakin taimistoja, jotka eivät ole yrityksiä, kuten puu-
tarhaoppilaitosten ylläpitämät opetustaimistot; nämä 
on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

Tarkat tiedot saatiin 56 kaupallisesta taimistosta. Seu-
raava yleiskuvaus suomalaisista taimistoista ja niiden 
tarjonnasta muodostuvasta taimimarkkinasta perustuu 
siihen oletukseen, että nämä 56 taimistoa edustavat hy-
vin kaikkia taimistojamme. 

Suurin osa suomalaisista taimistoista on varsin pieniä 
yrityksiä (Kuva 13). Noin puolessa taimistoista liikevaih-
to jäi alle 200 000 euroon. Osakeyhtiöitä taimistoista on 
hieman alle puolet ja toiminimiä reilu kolmannes. Vuo-
tuinen kokonaisliikevaihto taimistoalalla asettuu aineis-
ton perusteella arvioituna 30 miljoonan euron tietämiin, 
TVY:n oman kyselyn mukaan se on noin 34 M€.

Pientenkin taimistojen taimituotanto on monipuolista; 
vain noin joka viides taimisto on erikoistunut yhteen 
Helsingin puitesopimuksen viherrakentamisen taimien 
osa-alueista (havut, lehtipuut, lehtipensaat ja -köynnök-
set, perennat). Yleisin erikoistumissuunta oli perenno-
jen tuotanto, muihin tuotantosuuntiin erikoistuneita tai-
mistoja on vain aivan muutamia.

Kuva 15 . Suomen taimistojen suurpiirteinen kokoja-
kauma.

Kuva 16 . Helsingin nykyisessä puitesopimuksessa on 
neljä vihertaimien osa-aluetta (sekä ns. maisemoin-
titaimet, joita ei tarkastella tässä). Valtaosa Suomen 
taimistoista tuottaa kaikkia neljää, ja yhteen osa-aluee-
seen on erikoistunut noin joka viides taimisto. 
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Vähittäismyyntiä harjoittaa lähes 90 % taimistoista. 
Oma vähittäismyynti vaatii laajaa omaa tuotantoa. Eri-
koistuminen puolestaan näyttäytyy sellaisten taimis-
tojen strategiana, jotka satsaavat enemmän tukku- ja 
yritysasiakkaisiin. Ne harvat taimistot, jotka eivät har-
joittaneet vähittäismyyntiä, olivatkin hieman erikoistu-
neempia, ja tuottivat vain 1–3 osa-alueen taimia neljäs-
tä. Tukkumyyntiin ja vähittäismyyntiin erikoistuneiden 
taimistojen (kumpiakin noin 10) keskiliikevaihdossa ei 
juuri ollut eroa. TVY:n arvion mukaan taimistoalan ko-
konaisliikevaihdosta noin 60–70 % tulee vähittäiskau-
pasta.

Taimistoviljelijät ry:n mukaan Suomessa on kaksi 
puuntaimien tuotantoon satsaavaa taimistoa, hieman 
laveammin määritellen ehkä viisi. Muutenkin taimistot 
ovat asemoineet itsensä markkinoille siten, että tukku- 
ja yritysmyynnissä tulee vähän tuotepäällekkäisyyksiä. 
Kilpailua ei näin juuri ole, eikä sitä Suomen kokoisessa 
markkinassa nähdä realistisenakaan.

Laatujärjestelmät
Taimistoviljelijät ry:n jäsentaimistoista osalla (vajaa 20 
%) on Laatutarha-sertifikaatti. Se on maksullinen, ja 
osa taimistoista on luopunut siitä, koska siitä on ollut 
vähänlaisesti hyötyä. Kilpailutusten kelpoisuusvaati-
musten osoittamisessa on laatu- ja ympäristöasioissa 
käytetty pääasiassa omaa selvitystä sertifikaattien si-
jaan. Taimistoviljelijät ry:llä on Viherympäristöliitto ry:n 
Kestävän ympäristörakentamisen KESY-ohjeistukses-
ta oma versio, joka soveltuu hyvin ympäristövastuulli-
suuden osoittamiseen.

Miten taimimarkkinoiden luonne vaikuttaa 
taimien hankintaan?
Suomen taimimarkkinoiden kokonaiskuva pe-
rustelee sen, että pienten ja erikoistuneiden 
taimistojen mukaanpääsy Helsingin taimitoi-
mittajaksi on hyvä mahdollistaa. Toimijoita on 
kaikkiaan vähän, ne ovat pääasiassa pieniä, ja 
tuotanto on laaja-alaista. Taimitarpeen ennak-
kotiedon ollessa heikkoa yhden toimijan toimi-
tusvarmuuden ei kohtuudella voi odottaa riit-
tävän kovin pitkälle. Sopimustaimitoimittajien 
määrää olisi siten ehkä eduksi jopa vielä kas-
vattaa nykyisestä. 

Sekä tehdyistä haastatteluista että Helsin-
gin taimihankinnan volyymista voi päätellä, 
että monien julkisorganisaatioiden taimi-
hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. 
Kaikille taimistoille ei juurikaan tule vastaan 
hankintalain alaisia julkisia hankintoja. Kil-
pailutukseen osallistumiseen ei siksi välttä-
mättä ole juuri rutiinia, ja se voidaan kokea 
vaikeana. Siksi markkinavuoropuheluun kan-
nattaakin ilman muuta panostaa, jotta tarjouk- 
sia saadaan. 

Suomalaisista taimistoista valtaosa 
on pieniä perheyrityksiä. Taimistot 
ovat sijoittuneet maantieteellisesti 
lähinnä vähittäismarkkinoiden ehdoilla. 
Tuotantosuunnat ovat valikoituneet 
niin, että kilpailua Suomen pienillä 
markkinoilla on melko vähän, ja 
yhteistyö, kuten keskinäinen alihankinta 
taimistojen välillä, on vilkasta.
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Kolmea kotimaista ja neljää ulkomaista kaupunkia 
haastateltiin taimihankinnan järjestämistavoista ja ko-
kemuksista (ks. liitteenä oleva haastattelukooste). Tai-
mihankintaan liittyvät käytännöt, hankintamenettelyt 
ja muut toimintatavat ovat vahvasti sidoksissa organi-
saatioratkaisuihin. Haastateltujen kaupunkien joukkoon 
mahtui laaja kirjo erilaisia kaupunkiorganisaatioita – ti-
laaja-tuottajamalli oli joko käytössä, ei ollut koskaan 
ollutkaan käytössä, tai siitä oli jo luovuttu. Monet tai-
mihankinnan haasteet olivat kaupungeille yhteisiä, ja 
joihinkin niistä oli tarjolla myös osittaisia ratkaisuja. Tai-
mihankintaan oli tyypillisesti useita eri vaihtoehtoisia 
hankintatapoja, joista valittiin kulloinkin hankkeisiin 
sopivimmat .

Takuuhoidon ristiriidat
Kaikki kaupungit, joissa käytettiin joko kokonaan tai 
osittain tilaajahankintaa, olivat havainneet takuuhoidon 
aikana syntyvän ristiriitaisen tilanteen, jossa urakoitsi-
ja hoitaa ja antaa takuun tilaajan hankkimalle taimelle. 
Tilanteesta ei ollut syntynyt suuria käytännön ongelmia. 
Useissa haastatelluissa kaupungeissa ei käytetty joko 
lainkaan tai osassa kohteista urakoitsijan takuuhoitoa 
ja taimitakuuta; tällöin ristiriitaakaan ei synny. 

Taimihankinnan prosessi: yksi henkilö – pieni joukko – 
hajautettu malli
Useimmissa suomalaisissa kaupungeissa taimiin liitty-
vät asiat olivat vahvasti yhden ihmisen käsissä. Henki-
lövetoisuus nähtiin sekä vahvuutena että riskinä, mut-
ta on ilmeistä, että mitä pienempi määrä henkilöitä 
taimiprosessissa oli mukana, sitä vähemmän ”palloja 
hukattiin” prosessin aikana. Parhaana ratkaisuna sekä 
vahvaan, katkottomaan koordinointiin prosessin läpi 
että henkilöitymisriskin hallintaan nähtiin suurimmissa 
kaupungeissa se, että yksi vastuuhenkilö vetää pientä 
tiimiä, jonka jäsenet hoitavat sovitusti osia prosessista, 
ja yhteistuumin pidetään koko tiimi hyvin perillä koko-
naisuudesta. Kolmas suurissa kaupungeissa esiin tullut 
toimintatapa on taimihankinnan hajauttaminen kaupun-
ginosittain, jolloin niissä kussakin on oma taimiasioiden 
vastuuhenkilönsä, joka on mukana prosessissa alusta 

4 .3 Muiden kaupunkien kokemukset, esimerkit ja hyvät käytännöt

Joustava taimihankinta: 
• useita rinnakkaisia hankintatapoja – voidaan  
 valita tarkoituksenmukainen tapa
• alueellinen hajauttaminen, jolloin yksi henkilö  
 voi hallita koko prosessin
• laatuun kiinnitetään huomiota erityisesti ennen  
 hankintaa

loppuun. Skandinaavisissa kaupungeissa oli pääasiassa 
käytössä pieneen tiimiin tai alueelliseen vastuunjakoon 
perustuvia ratkaisuja.

Varsinkin erityishankkeiden in-house-suunnittelu oli 
suuremmissakin kaupungeissa melko yleistä. Se helpot-
ti halutunlaisia kasvivalintoja ja taimien laadun määritte-
lyä, sekä myös toteutusvaiheen muutoksia tarvittaessa. 
Esimerkiksi katupuiden lajin ja taimikoon muuttaminen 
saatavuuden mukaan oli joissakin kaupungeissa melko 
rutiininomaista. 

Sisäinen ja ulkoinen taimilaatu
Taimilaatuun satsaaminen nähtiin koko kaupunkiorga-
nisaation kannalta järkevänä investointivarojen käyt-
tönä, joka säästää tiukemman budjetin ylläpitorahaa 
myöhemmin. Taimien ulkoisen laadun ja kasvipassien 
valvonta koettiin tärkeäksi kaikissa suomalaisissa ja 
ulkomaisissa kaupungeissa, kuten myös KYMPissa 
ja Starassa. Samoin taimien mahdollisimman tarkka 
määrittely hankinnoissa korostui. Taimien ennakkotar-
kastus kuva- ja videomateriaalista on selkeästi yksi hy-
väksi koettu tapa parantaa laatua, jonka käyttöä kannat-
taa lisätä, joskin se on melko työlästä toteuttaa. Myös 
säännöllisiä taimistokäyntejä ja taimistolta valitsemista 
pidettiin monissa eturivin kaupungeissa erittäin kes-
keisinä sekä markkinan tuntemuksen, hyvän taimisto-
yhteistyön että taimien laadun ja käyttötarkoitukseen 
sopivuuden kannalta.

Ilmastollinen kestävyys ja taimien lisäyslähteen kont-
rollointi ei noussut kovin suurena ongelmana esiin 
missään haastatelluista kaupungeista, vaikka tästä ky-
syttiin erikseen. Skandinaaviset kaupungit näkivät sekä 
omat kansalliset taimilaatuvaatimuksensa että kas-
vatusalueeksi sallitun ilmastovyöhykkeen määrittelyn 
riittäviksi keinoiksi kontrolloida taimien ilmastollista so-
veltuvuutta. Määrittelyn tarve vältettiin, kun hankinnat 
oli hajautettu organisaatiossa niin, että voitiin käyttää 
yksinkertaistettua hankintamenettelyä. Tällöin voitiin 
valita halutut taimistot tarjoajiksi. Suomalaiset kaupun-
git puolestaan kontrolloivat lisäyslähteitä joko suoraan 
viljelysopimuksilla, tai hankinnat olivat summiltaan niin 
pieninä, että ne voitiin vapaasti hankkia. Ainoastaan yh-
dellä (suomalaisella) kaupungilla oli jonkin verran ongel-
mia huonojen lisäyslähteiden kanssa.

Kasvinterveyskysymykset nousivat tärkeiksi erityises-
ti Ruotsin kaupungeissa. Kasvipassi ei ole siellä vielä 
vakiintunut käyttöön, ja näkemykset siitä, onko kasvin-
tuonti turvallista, olivat varsin vaihtelevia. Viljelevän tai-
miston tuntemus ja taimistolla käynti arvioitiin tärkeäksi 
keinoksi varmistaa saatavan kasvimateriaalin turvalli-
suus.



37Helsingin taimihankintaprosessin kehittäminen

Kasvivalikoiman kehittäminen, taimitarpeen 
ennakointi ja taimien saatavuus
Suomalaiset kaupungit pitivät melko selvänä, että tai-
mistojen valikoimiin ja laatuun on päästävä vaikutta-
maan. Markkinaehtoinen kehitys esimerkiksi antamal-
la taimihankinta urakoitsijoille ei tuota halutunlaista 
valikoimaa . Tanskalaiset ja ruotsalaiset kaupungit eivät 
nähneet markkinassa ja saatavuudessa juurikaan ongel-
mia, eikä tuotannon tai saatavuuden ohjailuun tai oman 
taimitarpeen ennakointiin nähty juuri tarvetta, kunhan 
hankittava taimikoko oli korkeintaan rym 20–25 cm. 

Naapurimaissakin oli kuitenkin havaittu, että taimikokoa 
kasvatettaessa saatavuus vaikeutuu ja ennakointi alkaa 
olla välttämätöntä myös eteläisemmässä Skandinavias-
sa, jos halutaan ostaa paikallista tuotantoa. Tukholma 
hankki käyttämänsä poikkeuksellisen isot, kokoluokan 
30–35 katupuut pääasiassa Pohjois-Saksasta; Ruotsis-
ta ja Tanskasta niitä ei juurikaan saa kymmentä kappa-
letta suurempina erinä, kun taas Saksassa on jo hyvin 
valinnanvaraa. Näiden isojen puiden etuna nähtiin paitsi 

heti valmis vaikutelma, myös se, että puun rakennetta 
on jo ohjattu taimistolla pitkälle hyvään suuntaan. Tämä 
säästää rakenneleikkaustyötä ja on eduksi erityisesti 
sellaisilla puilla, joiden rakenne on haastava sovittaa ka-
tuoloihin, kuten tammella.

Suomalaiset kaupungit näkivät taimitarpeen enna-
koinnin sekä erittäin tarpeellisena että hyvin vaikeana 
toteuttaa. Yhtenä merkittävänä apuna erityisesti ka-
tupuun taimien saatavuusongelmiin nousi suurten yk-
silajisten istutusten välttäminen, joka on myös keino 
kehittää kasvillisuuden monimuotoisuutta. Kujanteissa 
ja vastaavissa puuriveissä voisi vaihtaa lajia pitkillä is-
tutusjaksoilla esimerkiksi kortteleittain, jolloin suuriko-
koisten puiden hankintaerät jakautuvat usealle lajille ja 
lajikkeelle. Myös sekarivit ovat edelleen erittäin harvi-
naisia ja niitä voisi tulevaisuudessa rohkeasti kokeilla. 
Oman taimiston mahdollinen arvo nähtiin Skandinavias-
sa melko vähäisenä, lähinnä logistiikka-apuna ja pus-
kurina, kun taas suomalaisissa kaupungeissa sen rooli 
saattoi olla hyvinkin merkittävä (ks. kappale 4.5.2).

Kuva 17 . Kaupunkien istutetun kasvillisuuden vaikutus ympäristön viihtyisyyteen ja sitä kautta ihmisten  
hyvinvointiin on valtava. Kuvassa Malmin sairaalan oleskelupihan runsaat istutukset.
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Toimenpiteet, joilla taimihankintaprosessia voidaan 
kehittää, voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan; tek-
niseen hankintamalliin liittyviin toimenpiteisiin (kappale 
4.5)  sekä varsinaiseen organisoitumiseen ja KYMPin si-
säisiin toimenpiteisiin. Tässä luvussa esitellään toimen-
piteitä, joita on tunnistettu kehityskohteiksi KYMPin si-
säisessä taimiprosessissa. Toimenpiteet ovat nousseet 
esiin haastatteluissa sekä näiden pohjalta mallinnetuis-
sa prosessikuvauksissa. Tunnistetut toimenpiteet on 
jaettu viiteen pääteemaan: tavoitteet, vastuut & orga-
nisoituminen, tiedonhallinta, projektinhallinnan ohjeet 
ja asiakirjapohjat, mallit ja menetelmät sekä viestintä, 
vuorovaikutus & oppiminen . Toimenpiteet ovat laajuu-
deltaan hyvin erilaisia ja näiden toteutuksen aikahori-
sontti on erilainen. Osa toimenpiteistä tulisi saada käy-
täntöön heti uuden puitesopimuskauden alussa ja osa 
toimenpiteistä tulee nähdä pitkän aikavälin, 3–5 vuotta, 
tavoitetilana.

1 . TAVOITTEET, VASTUUT & ORGANISOITUMINEN
Ensimmäinen teema sisältää toimenpiteitä KYMPin 
sisäisestä organisoitumisesta sekä tavoitteista ja 
vastuista. Tunnistetut toimenpiteet tähtäävät ”tai-
miorganisaation” selkeyttämiseen ja erityisesti taimi-
hankintaprosessiin liittyvien tahojen roolien tunnis-
tamiseen ja selkeyttämiseen . Kukin rooli omaa myös 
tietyt taimihankintaan liittyvät tehtävät ja vastuut ko-
konaisprosessissa. Näiden tehtävien ja vastuiden tun-
nistaminen ja selkeyttäminen on ensiarvoisen tärkeää 
kokonaisprosessin kehittämisen kannalta. 

Tehtäviä ja vastuita arvioitaessa tulisi korostaa ni-
menomaisesti rooleja, eikä liiaksi painottaa sitä, missä 
organisaation osassa tämä henkilö/rooli työskentelee . 
Tämä johtuu siitä, että Helsingin kaupungin organisaa-
tio, niin kuin mikä tahansa muukin organisaatio, organi-
soituu säännöllisin väliajoin uudella tavalla. Tavoitteisiin, 
vastuisiin ja organisoitumiseen liittyvään pääteemaan 
esitetään toteutettavaksi seuraavanlaisia toimenpiteitä: 

”Kick start” – KYMPin sisäinen taimityöpaja
KYMPin organisaation sisäinen työpaja, johon osallis-
tuvat kaikki taimiprosessiin kytkeytyvät tahot organi-
saatiosta. Työpaja toimisi nimensä mukaisesti uuden 
kehitystyön lähtölaukauksena ja se olisi hyvä toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti. Työpajan ensisijaisena ta-
voitteena on sitouttaa eri organisaatiot taimihankinnan 
onnistuneeseen lopputulokseen ja kehittämään taimi-
prosessia yhteisesti. Työpajassa keskitytään yhteis-
ten taimitavoitteiden kirkastamiseen ja vastuiden ja 
prosessin selkeyttämiseen . Työpajan suunnittelussa 
on erityisen tärkeää luoda salliva ilmapiiri haasteiden 
esiintuomiselle ja keskustelulle. Työpajan keskeisenä 

sisältönä voidaan pitää myös tässä kappaleessa esitet-
tyjen toimenpiteiden esittelyä sekä yhdessä toteutettua 
priorisointia toimenpiteiden välillä.

Taimivastuumatriisi
Taimivastuumatriisin avulla tunnistetaan taimihankin-
taprosessiin osallistuvat organisaatiot sekä roolit, ja 
määritetään näille kuuluvat tehtävät ja vastuut . Tai-
mivastuumatriisi selkeyttää ja helpottaa taimihankin-
taprosessin kehittämistä ja parantaa kokonaisuuden 
hahmottamista. Taimivastuumatriisin avulla työtehtäviä 
voidaan jatkossa organisoida entistä tehokkaammin, 
ja kaikilla prosessiin osallistuvilla tahoilla on selkeä 
ymmärrys siitä, mitä tehtäviä ja vastuita muilla tahoilla 
prosessissa on. Tämä helpottaa myös osaprosessivai-
heiden input/output-mallintamista. 

Taimivastaava
Nimetään KYMPin organisaatioon taimivastaava, 
jonka päätehtävänä on koordinoida taimihankintaan 
liittyviä työtehtäviä ja välittää tietoa erityisesti eri 
osaorganisaatioiden välillä . Taimivastaavalle kohden-
nettavien henkilöresurssien toteutuminen on kriittistä 
muiden tässä työssä esitettävien toimenpiteiden edistä-
misessä. Paras ratkaisu olisi, että yhdellä henkilöllä olisi 
kokonaiskoordinointivastuu taimiasioista kaupungilla. 
Koordinointivastuun keskittäminen yhdelle henkilölle ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että ko.  henkilön tulisi omata 
kokemusta tai osaamista kaikista taimihankintaanpro-
sessiin liittyvistä työtehtävistä, vaan hänen vastuullaan 
on nimenomaisesti taimiasioiden koordinointi . 

Taimivastaavan tehtävän hoitamisessa on etua mm. 
kasvinterveys- ja taimiaineistolain osaamisesta, taimis-
toalan tuntemuksesta, kaavoituksen, hankkeistuksen ja 
hankehallinnan, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 
tuntemuksesta, hankintaosaamisesta sekä perehtynei-
syydestä kasveihin ja niitä koskeviin kaupungin strate-
gioihin, tavoitteisiin ja linjauksiin. Näitä moninaisia ja 
hyvin erilaisia osaamisvaatimuksia on yhden henkilön 
haastavaa täyttää, ja taimivastaava voisikin hallita jotkin 
em. osa-alueista rekrytoimalla taimikoordinaatioryh-
mään tarvittavaa osaamista. Lisäksi taimivastaavalla 
olisi hyvä olla ainakin enemmistö seuraavista soveltu-
vuusvaatimuksista:

• vuorovaikutustaidot
• ratkaisukeskeisyys
• prosessien kehittämiskyky
• matkustushalukkuus
• ajokortti
• kielitaito (suomi, ruotsi, englanti)

 

4 .4 KYMPin sisäinen taimiprosessi

4 .4 .1 Esitettävät kehitystoimenpiteet pääteemoittain
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Kuva 18 . Kontulan asukaspuisto on kukkivine istutuksineen paikallinen ylpeyden aihe.
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Taimivastaavan tärkeimpänä työtehtävänä on valmis-
tella ja toteuttaa taimikoordinaatioryhmän kokouksia, 
aineistoja ja tehtäviä . Taimivastaava toimii myös taimi-
koordinaatioryhmän koollekutsujana. Taimivastaavan 
toimen perustaminen olisi pitkässä juoksussa erittäin 
merkittävää, mutta toiminnan kehittämistä tulee kyetä 
käynnistämään ja jatkamaan myös ilman tämän roolin 
olemassaoloa. Taimivastaavalle taimivastuumatriisissa 
osoitetut tehtävät voi ennen ko. toimen perustamista 
hoitaa jokin muu taho muiden töiden ohella, tai ne voi-
daan soveltuvilta osin ulkoistaa, esimerkiksi taimihan-
kintapalvelun tarjoajan tehtäviksi. 

Taimikoordinaatioryhmä
Edelleen kehitetään jo perustettua taimikoordinaati-
oryhmää.  Ryhmän tehtävänä on edistää taimiasioihin 
liittyvää yhteistyötä, kehittämistä, käytäntöjen ja yh-
teyksien luomista KYMP toimialalla sekä koota tietoa 
ja kokemuksia taimihankintoihin liittyvien sopimusten 
valmistelua varten ja osallistua taimistoalaan liittyvien 
asiakassuhteidenluomiseen ja ylläpitoon. Työryhmän 
tehtävänä on taimien hankintaan liittyvien menettely-
jen kehittäminen sekä monipuolistaminen sekä muiden 
monivuotisten kasvien taimiasioihin liittyvä yhteistyö 
sekä kehittämisasiat. Ryhmä on asettanut itselleen 
työsuunnitelman vuodelle 2020 ja tavoitteet sille, mitä 
tulisi saada aikaan vuosien 2020–2021 aikana. Ryhmän 
koollekutsujana toimii tällä hetkellä viheromaisuuden 
hallinnasta vastaava projektinjohtaja infraomaisuusyk-
siköstä, mutta mikäli KYMP päättää keskittää koordi-
nointityön taimivastaavalle, olisi luontevaa, että tuleva 
taimivastaava toimisi myös ryhmän koollekutsujana 
sekä puheenjohtajana. 

Ryhmässä tulee olla kasviosaamisen lisäksi osaamista 
sekä edustusta vähintään kaavoituksesta, suunnittelus-
ta, rakennuttamisesta sekä ylläpidosta. Tämä mahdol-
listaisi taimitiedon välittymisen tehokkaasti prosessin 
eri vaiheisiin. Taimikoordinaatioryhmä vastaa kaupun-
gin strategisiin tavoitteisiin yhteistyössä taimivastaavan 
kanssa. Taimikoordinaatioryhmän keskeisinä tavoit-
teina tulee nähdä koordinoinnin ja yhteistyön kehittä-
minen, taimihankintaprosessin suoraviivaistaminen 
sekä taimilaadun parantaminen . Taimikoordinaatio-
ryhmä vastaa Helsingin kaupungin taimiprosessiin liit-
tyvästä strategisen tavoitteen toteutumisesta: tavoit-
teena on hankkia mahdollisimman hyvälaatuisia taimia 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla oikea-aikaisesti. 

Taimikoordinaatioryhmän tulee kokoontua säännölli-
sesti, 4–8 kertaa vuodessa. Kehitystyön alussa tarve 
säännöllisille tapaamisille saattaa olla tätäkin suurempi. 
Mikäli KYMP päättää järjestää laajemmin organisaatiota 
koskevan ”kick start” -työpajan, olisi taimikoordinaatio-
työryhmän hyvä toimia työpajan suunnittelijana sekä 
työpajan tulosten jatkojalostajana. Taimikoordinaatio-
ryhmä vastaa mm. valittujen toimenpiteiden toteutuk-
sen koordinoinnista. Taimikoordinaatioryhmän voidaan 
nähdä olevan korkein taimihankinnoista päättävä toi-
mielin. Ryhmässä päätetyt toimenpiteet toimeenpan-
naan käytäntöön eri yksiköissä. 

Kuva 19 . Dynaamiset istutukset 
ovat vielä uusi kasvillisuussuun-
nittelun tapa ja siihen liittyy 
omanlaisiaan taimitarpeita. 
Monilajisiin sekaistutuksiin tar-
vitaan runsasta kasvivalikoimaa 
ja tavanomaista enemmän tai-
mia. Kuva Kaupunginpuutarhan 
koealueelta.
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2 . TIEDONHALLINTA JA TYÖKALUT

Toisen teeman toimenpiteet käsittelevät tiedonhallintaa 
sekä tiedonhallinnan työkalujen määrittämistä ja ke-
hittämistä. Tehokas tiedonhallinta ja toimivat tiedon-
hallinnan työvälineet ovat keino hallita taimihankin-
taprosessissa liikkuvaa tietoa ja suunnitteluaineistoa 
aikaisempaa paremmin ja tehokkaammin . Tehokkaat 
tiedonhallinnan työkalut korostuvat erityisesti proses-
seissa, johon osallistuu useita organisaation eri osia, 
sekä prosesseissa, jossa on päällekkäin käynnissä usei-
ta osaprosesseja, joiden ajallinen viive poikkeaa toisis-
taan. Tiedonhallinnan pääteemalle esitetään toteutetta-
vaksi seuraavanlaisia toimenpiteitä: 

Taimitiedonkeruun ja -käytön menetelmät, 
”taimirekisteri”
Esitettävä taimirekisteri toimisi taimitiedon koonti-
paikkana ja olisi näin ollen keskeinen työväline taimi-
tarpeen ennakoinnille ja suunnittelulle . Taimirekisteri 
mahdollistaisi myös strategisten tavoitteiden toteutu-
misen seurantaa . Taimirekisterin avulla voisi seurata 
esimerkiksi kasvillisuuden käyttöä kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuden kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi 
rekisterin tietoa voidaan hyödyntää kokonaiskuvan hah-
mottamisessa, esimerkiksi miten paljon tiettyä kasvila-
jia on istutettu johonkin kaupunginosaan suhteutettuna 
muihin kaupunginosiin. Taimirekisteri olisi hyvä raken-
taa paikkatietopohjaisen käyttöliittymään, esim. Helsin-
gin karttapalveluun. 

Taimirekisteri olisi tietojärjestelmäpohjainen alusta, 
jonne koottaisiin kaikki olemassa oleva taimitieto. Ko. 
tietojärjestelmä voi olla osa jotakin nykyistä tietojärjes-
telmää tai se voi olla aluksi kevyimmillään Excel-pohjai-
nen asiakirjapohja, jonka talletuspaikka on kaikilla tie-
dossa. Oleellista taimirekisterissä on kuitenkin se, että 
päivitetty tieto tulee olla kaikkien saatavilla ja mm. versi-
ointien hallinnassa ei ole ongelmia. Tämä tarkoittaa, että 
taimirekisterin tulee toimia verkon yli joko selainpohjai-
sesti tai esimerkiksi Teams-työtilassa, jossa päivitetyt 
tiedot tallentuvat pilvipalvelimelle. 

Taimirekisterin tietosisältö on taimirekisterin teknistä 
toteutusta oleellisempaa. Se, mitä tietoa taimirekiste-
riin kerätään missäkin vaiheessa, tulee määrittää yh-
teistyössä eri osaprosessien vastuuhenkilöiden kanssa. 
Vastaavasti tiedon tuottamisen ja päivittämisen vastuu-
tahot tulee määrittää. 

Taimirekisteriin vietäisiin kaikissa suunnitteluvaiheis-
ta syntynyt taimitieto. Tieto tarkentuu suunnitteluvai-
heesta toiseen siirryttäessä. Toteutussuunnitelman 
yhteydessä suunnittelutieto kasvilajeittain varmistuu. 
Tiedonsiirrossa olisi hyvä hyödyntää automatiikkaa 
mahdollisuuksien mukaan. Toteutussuunnitelman kas-
viluettelon taimet voisivat siirtyä automaattisesti tai-
mirekisteriin . Taimirekisteriin olisi hyvä koostaa myös 
toteutusvaiheen ja ylläpidon taimitieto. Toteumatietoja 
on hyvä verrata suunnitelmatietoihin, jotta prosessista 
voidaan oppia, miten hyvin suunnitelma ja toteumatie-
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to vastaa toisiaan. Mikäli toteumatieto on merkittävästi 
suunnitelmatiedosta poikkeava, tulee syyt eroon analy-
soida huolella. 

Taimityötilan käytön tehostaminen
Tehostetaan KYMPin sisäistä työryhmää varten Team-
siin perustetun yhteisen sähköisen taimityötilan käyt-
töä. Sitä on kehitettävä toimimaan keskitetysti taimiin 
liittyvän tiedonvaihdon ja taimiprosessin hallinnan ja 
tehtävänjaon keskitettynä työtilana. Taimikoordinaa-
tioryhmän ja taimivastaavan suositellaan hyödyntävän 
työtilaa aktiivisesti. Työtilaan luodaan tarkoituksenmu-
kaiset pelisäännöt ja kansiorakenne. Lisäksi tehtävien 
ja vastuiden jakoon ja seurantaan suositellaan hyödyn-
nettäväksi Teamsissä Planner -sovellusta tai vastaavaa.

 
3 . PROJEKTINHALLINNAN OHJEET JA 
ASIAKIRJAPOHJAT

Kolmannen teeman toimenpiteet liittyvät taimihankinta-
prosessin projektinhallinnan ohjeisiin ja asiakirjapohjiin. 
Nämä toimenpiteet ovat luonteeltaan enemmän opera-
tiivisia ja siten pääosin nopeasti otettavissa käyttöön. 
Esitettävät toimenpiteet selkeyttävät taimihankintapro-
sessia sekä luovat vakiosisältöisiä asiakirjapohjia sekä 
ohjeistuksia prosessin hallintaan. Projektinhallinnan 
ohjeet ja asiakirjapohjat pääteemalle esitetään toteu-
tettavaksi seuraavanlaisia toimenpiteitä:

Taimiasiakirjapohjat
Taimihankinnan ja koko prosessin tueksi voidaan laatia 
vakiomallisia ja -sisältöisiä asiakirjapohjia. Taimiasiakir-
japohjia voidaan laatia esimerkiksi päätöksentekoon, 
hankintaan, laskutukseen, laadunvarmistukseen, ko-
koustamiseen ja viestintään sekä suunnittelun tueksi. 
Vakiomallisten asiakirjapohjien avulla voidaan selkeyt-
tää ja sujuvoittaa prosessia, poistaa henkilökohtaisen 
virheen mahdollisuutta, helpottaa eri asiantuntijoiden 
työtä ja vuorovaikutusta ja varmistaa oikea ja oikea-ai-
kainen tieto prosessissa.

Kokouskäytännöt ja vakioasialistat
Toimenpiteen tavoitteena on standardisoida tarvittavia 
kokouskäytäntöjä ja niissä käytettäviä asialistoja. Koko-
uskäytäntöjen standardisoinnilla tarkoitetaan esimer-
kiksi sitä, että päätetään, että taimikoordinaatioryhmä 
kokoontuu x kertaa vuodessa sekä sitä, että kokouk-
seen kutsutaan aina tietyt henkilöt ja tarvittaessa mui-
ta henkilöitä. Uusia kokouskäytäntöjä on oletettavasti 
hyvä luoda myös pienemmässä mittakaavassa esimer-
kiksi kahden osapuolen tiedonvaihdon varmistamisen 
kannalta. Vakioasialistojen hyödyntäminen tehostaa 
kokouksiin valmistautumista ja parantaa lähtökohdin 
kokousten laatua ja dokumentointia.

Taimien ”check list”
Toimenpiteellä tarkoitetaan sitä, että kustakin taimihan-
kintaprosessin osavaiheesta laaditaan tarkistuslista 
eli ”check list”, jonka avulla prosessissa työskentelevä 

työntekijä voi varmistaa, että kaikki hänelle osoitetut 
työtehtävät on toteutettu. Tehtävälistojen laadinnassa 
on hyvä painottaa ennakoivan taimitarpeen arviointia. 
Toimenpiteen toteuttamisessa on hyvä hyödyntää mah-
dollisuuksien mukaan taimivastuumatriisia.  

”Taimivuosikello”
Taimivuosikello havainnollistaa, miten taimihankinta-
prosessin osavaiheet sijoittuvat suhteessa toisiinsa ka-
lenterissa. Taimivuosikellon laatiminen parantaa työnte-
kijöiden yleistä ymmärrystä mm. siitä, mitkä asiat tulee 
päättää mihinkin ajankohtaan mennessä ja mitkä asiat 
esimerkiksi suunnitelmat tulee olla valmiita ennen tietyn 
osaprosessin käynnistymistä. Taimivuosikellosta havai-
taan myös, miten taimihankintaprosessiin liittyvät työ-
tehtävät sijoittuvat ajallisesti eri vuodenaikoihin. Taimi-
vuosikelloon tulee sijoittaa päivämäärät mm. kaupungin 
budjetoinnista, hankevalinnoista sekä suunnittelu- ja to-
teutuksen aikatauluista. Taimivuosikello voidaan laatia 
esimerkiksi kuukausitasolla. Taimivuosikelloa on syytä 
päivittää kerran vuodessa. Päivityksestä on vastuussa 
taimikoordinaatioryhmä. 

Taimilaskutusohjeistus ja jalkauttaminen
Selkeytetään ja tarvittaessa kehitetään edelleen taimi-
laskutuksen ohjeistukset ja menettelyt eri osapuolille 
sekä KYMP-organisaation sisällä, että ulkopuolella. Ta-
voitteena on, että ulkopuolisille toimijoille on selkeästi 
viestitty malli taimilaskujen lähettämiseen ja niiden rivi-
tietoihin, ja että laskut tulevat kaupungin päästä mak-
setuksi ajallaan. Tavoitteena on myös, että kaupungin 
organisaation sisällä on selkeästi viestitty käsittelyp-
rosessi laskujen hyväksymiselle siten, että vältetään 
ylimääräistä työtä, viivästykset ja näistä johtuvat lisä-
kustannukset kaupungille. Laskutuksen tueksi on mah-
dollista laatia vakiomallisia asiakirjapohjia.

Kuva 20 . Erikoisperennoja saattaa toisinaan olla saatavilla 
vain hyvin pienessä koossa, ellei tilausta ole tehty hyvissä 
ajoin. Kuvassa eri kolmilehtilajien (Trillium) taimia  
myymälässä.
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4 . MALLIT JA MENETELMÄT

Neljännen teeman toimenpiteet liittyvät taimihankin-
taprosessiin liittyviin malleihin ja menetelmiin. Ne ovat 
luonteeltaan strategisempia ja siten vaikeampia sekä 
hitaampia käyttöön ottaa. Näistä toimenpiteistä saata-
va hyöty on kuitenkin parhaimmillaan hyvin merkittävä. 
Uusien mallien ja menetelmien käyttöönotto organi-
saatiossa on hidasta ja se vaatii usein mm . merkittä-
viä resurssi- ja koulutuspanostuksia . Uusien mallien ja 
menetelmien suunnittelusta ja kehittämisestä tulisi vas-
tata taimihankintakoordinaatioryhmä, koska ryhmässä 
on laajaa osaamista prosessin eri vaiheista. Uusia mal-
leja ja menetelmiä ei ole syytä ottaa käyttöön kovinkaan 
usein, vaan uuden mallin tai menetelmän toimivuutta on 
hyvä seurata hieman pidemmän aikaan, jotta voidaan 
varmistaa mallin todelliset vaikutukset. Mallit ja mene-
telmät pääteemalle esitetään toteutettavaksi seuraa-
vanlaisia toimenpiteitä:

Takuuajan kustannusvastuumalli
Sovitaan selkeästi ja vakiomuotoisesti taimitakuuta kos-
kevasta vastuunjaosta taimiston, urakoitsijan ja tilaajan 
välillä. Taimien korvaaminen takuuaikana on tällöin ru-
tiininomainen takuuhoidon toimenpide, josta ei aiheudu 
lisätyötä tai -kustannuksia kaupungille. 

Isojen taimien (katupuut) ja poikkeuksellisen suurten 
taimimäärien hankintojen ennakoinnin malli
Toimenpiteen tavoitteena on laatia taimirekisterin käyt-
töä ohjaava malli, jonka avulla voidaan tuottaa kokonais-
näkymä katupuiden ja suurien taimimäärien tulevasta 
tarpeesta. Sitä kautta voidaan varmistaa taimien riittä-
vä saatavuus ja laatu konkretisoituviin hankkeisiin. Mal-
lin avulla voidaan ennakoida katupuiden menekkiä myös 
uusilla alueilla vähintään karkealla tasolla. Mallia voi-
daan hyödyntää myös yleisten alueiden suunnitelmassa 
(ent. aluesuunnitelma).

Suunnitteluprosessin ”hankeradat”
Kehitetään malli, jossa jo suunnitteluprosessin alkuvai-
heessa hankkeet jaetaan kahteen osaan; niihin, joissa 
on erityisiä taimitarpeita, ja niihin, joissa ei. Nämä kaksi 
tyyppiä lähtevät eri taimihankintapoluille (kappale 4.6). 

Taimien laadunvarmistuksen malli
Taimihankinnoissa hankittavan taimen laatu korostuu 
monia muita hankittavia tavaroita/palveluita enemmän, 
johtuen siitä, että taimen laatu kumuloituu voimakkaas-
ti kasvin elinkaaren aikana saavuttamaan arvoon. Toi-
menpiteen tavoitteena on laatia laadunvarmistuksen 
eri vaiheista selkeät ohjeet, vastuut ja toimintatavat . 
Hyvällä laadunvarmistusmallilla saavutetaan selkeitä 
kaupunkikuvallisia sekä taloudellisia hyötyjä. Laadun-
varmistuksessa on hyvä huomioida laadunvarmistus 
prosessin eri vaiheissa sekä osaamiskysymykset. Tai-
men ulkoisen laadun varmistajalla tulee olla riittävä kas-
vitietämys. Laadunvarmistusmalliin kuuluu myös, että 
laatupoikkeamat ja niiden dokumentaatio vaikuttavat 
tulevaan hankintaan, ja palaute laatupoikkeamista kul-
kee taimet toimittaneelle taimistolle saakka. 

Kasvillisuus- ja taimitarvetiedon sisällyttäminen 
yleisten alueiden suunnitelmiin
Yleisten alueiden suunnitelmat (ent. aluesuunitelmat) 
laaditaan jo rakennetuille, vanhemmille alueille. Ne ovat 
pidemmän aikavälin strategisia suunnitelmia, joissa 
määritellään tietyn aikavälin sisällä tapahtuvia toimen-
piteitä ko. alueella, mukaan lukien uusittava kasvillisuus. 
Tällöin käsitellään kohteittain suurehkoja kasvimääriä, 
esimerkiksi peruskorjattava puisto tai puiston osa, uu-
sittava katupuukujanne jne. Alustavasti toteutukseen 
valituista kohteista laaditaan hankeohjelmat, joiden 
yhteydessä voidaan usein ennakoida myös uusittavien 
kasvien lajeja ja määriä ainakin karkealla tasolla. Tämä 
koskee erityisesti katupuurivistöjä. Tällaiset ennakko-
tiedot lisätään edellä mainittuun ennakoinnin malliin. 
Tässä vaiheessa kaupungin asiantuntijoiden tulee har-
kita myös mahdolliset kasvilajin muutokset kohteessa, 
mikäli halutaan esimerkiksi eroon hankalaksi osoittau-
tuneesta lajista tai monipuolistaa kadun lajistoa.

5 . VIESTINTÄ, VUOROVAIKUTUS JA OPPIMINEN
 
Viidennen teeman toimenpiteet käsittelevät viestintää, 
vuorovaikutusta sekä oppimista. Toimenpiteissä koros-
tuu säännöllinen ja avoin vuorovaikutus sekä KYMPin 
organisaation sisällä että vuorovaikutuskäytäntöjen 
luominen kaupungin sisäisiin (mm. Stara, Kanslia) ja 
ulkoisiin sidosryhmiin, esim. taimistot. Taimihankinta-
prosessiin liittyy tällä hetkellä paljon tunnistettuja haas-
teita, joista osa saataisiin ratkaistua paremmalla vies-
tinnällä ja vuorovaikutuksella organisaatioiden välillä. 
Teemaan liittyvät toimenpiteet ovat erittäin merkityk-
sellisiä eikä niiden käyttöönotto ole erityisen vaikeaa tai 
hidasta. 

Sisäisten ja ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen
KYMPin tulisi laatia selkeät ja yksiselitteiset viestintä-
käytännöt sekä sisäiseen että ulkoiseen taimiviestin-
tään. Käytännöt voivat pitää sisällään mm. kuka viestii, 
kenelle viestitään, milloin viestitään sekä mitä viestintä-
kanavaa pitkin (esim. Teams, sähköposti) viestitään. Sel-
keät viestintäkäytännöt helpottavat sekä organisaation 
sisäistä tiedonkulkua että selkeyttävät ja parantavat 
viestintää taimistojen ja kaupungin välillä. Taimistojen ja 
kaupungin väliseen viestintään ja vuorovaikutukseen on 
hyvä kiinnittää erityistä huomioita. Viestintä- ja vuoro-
vaikutusvastuut taimistojen suuntaan olisi hyvä keskit-
tää yhdelle tai muutamalle henkilölle ja tiedottaa tästä 
myös taimistoja. 

Säännölliset taimiseminaarit taimistojen kanssa
Säännölliset taimiseminaarit taimistojen kanssa edis-
tävät hyvän ja avoimen vuorovaikutuksen syntymistä 
Helsingin kaupungin ja taimistojen välillä . Taimisemi-
naari voitaisiin järjestää jatkossa esim. ennen hankin-
takierroksen kilpailutusta sekä noin puolessa välissä 
sopimuskautta. Seminaariin olisi hyvä kutsua myös 
hankintasopimuksen ulkopuoliset taimistot. Seminaarin 
avulla sekä taimistot että kaupunki pystyvät keräämään 
molemmin puoleista palautetta omasta toiminnas-
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taan ja sitä kautta kehittämään yhteistyötä siten, että 
se palvelee taimihankintaprosessia entistä paremmin. 
Hankintakierrosten välillä toteutettavissa taimisemi-
naareissa voitaisiin keskittyä keräämään palautetta 
hankintakierroksella käytetyistä hankintamalleista sekä 
kehittämään uusia, eri tarpeisiin soveltuvia, hankinta-
malleja yhteistyössä taimistojen kanssa. 

Seminaareissa voitaisiin myös yhdessä ideoida, miten 
kaupunki pystyisi ennakoimaan tulevan taimitarpeen 
nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ja miten alusta-
vasta taimitarpeesta tiedotettaisiin taimistoja. Taimiin 
liittyvät laatuasiat ovat myös keskeisiä seminaareissa 
keskusteltavia asioita. Säännöllisten taimiseminaarien 
toteuttaminen parantaisi varmasti yhteistyötä ja yleistä 
ilmapiiriä kaupungin ja taimistojen välillä. Säännöllisten 
seminaarien pitäminen mahdollistaa myös sen, että 
sekä taimistojen väki että Helsingin kaupungin taimi-
hankintaan osallistuvat työntekijät oppivat tuntemaan 
toisiaan henkilökohtaisesti, joka lisää spontaania yhtey-
denpitoa toimijoiden välillä. 

Hankintamallin jalkauttaminen
Uuden hankintamallin jalkauttaminen olisi erittäin mer-
kittävää. Oleellista toimenpiteessä on taata kaikille, 

joita asia koskettaa, riittävät resurssit ja koulutus mal-
lin omaksumiseen ja käyttöönoton opettelemiseen . 
Uuden hankintamallin jalkauttamisessa auttaa se, että 
tiedottamisessa ja koulutuksessa korostetaan, miksi 
uusi hankintamalli ollaan ottamassa käyttöön sekä mit-
kä asiat keidenkin toimenkuvassa tulevat muuttumaan, 
ja mitä se vaatii kyseisiltä henkilöiltä/rooleilta. Kaikille 
osallisille viestitään uuden hankintamallin käyttöönoton 
aikataulu, jotta kaikki osaavat taimia uuden mallin mu-
kaisesti yhtäaikaisesti.  

Alla olevassa kuvassa (Kuva 21) on esitetty edellä esi-
tetyt toimenpiteet nelikentässä siten, että pystyakse-
lilla kuvataan sitä, miten nopea tai helppo toimenpide 
on ottaa käyttöön. Pystyakselin nollapisteelle ei ole 
määritelty tarkkaa määritelmää, mutta suuntaa anta-
vasti toimenpiteet, joiden jalkauttamiseen menee alle 
vuosi, ovat pystyakselin yläpuolella ja tätä hitaammat 
prosessit sen alapuolella. Vastaavasti vaaka-akselilla 
on kuvattu sitä, miten merkittävä toimenpide on. Työs-
sä on esitetty vain toimenpiteitä, jotka ovat merkittäviä, 
joten toimenpiteet skaalautuvat vaaka-akselilla toisiin-
sa lähinnä siinä suhteessa miten paljon merkittävämpi 
toimenpide on suhteessa toiseen. Oikealla puolella on 
kuvattu kaikista merkittävimmät toimenpiteet. Toimen-

Kuva 21 . Työssä esitetyt toimenpiteet esitettynä nelikentässä.



o Sininen: Tavoitteet, vastuut ja organisoituminen
o Violetti: Tiedonhallinta
o Pinkki: Projektinhallinnan ohjeet ja asiakirjapohjat
o Oranssi: Mallit ja menetelmät  
o Vihreä: viestintä ja vuorovaikutus, oppiminen
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piteiden toteuttaminen kannattaa luonnollisesti aloittaa 
oikeasta yläkulmasta, jossa sijaitsee toimenpiteet, joi-
den vaikutus on erittäin merkittävä ja jotka on helppo 
tai nopea käyttöönottaa.  

Kuvassa esitetyt toimenpiteet on värikoodattu siten, 
että kukin väri edustaa yhtä toimenpiteiden väriteemaa. 
Käytetyt värit ovat seuraavat: 

käyttöönottoa. Uusien toimintamallien käyttöönotto on 
hidasta ja sitoo yhtäaikaisesti paljon resursseja. Uusien 
mallien ja menetelmien käyttöönotto on myös henkilös-
tölle kuormittavaa ja edellä mainituista syistä useampaa 
menetelmä- tai toimintamallin kehitystyötä ei kannata 
käynnistää yhtäaikaisesti. 

Pinkillä värillä nelikentässä on esitetty projektinhallin-
nan ohjeita ja asiakirjapohjia käsittelevät toimenpiteet, 
jotka sijoittuvat kaikista toimenpiteen eri teemoista 
eniten vasempaan yläkulmaan. Tämä tarkoittaa, että 
näiden toimenpiteiden vaikuttavuus ei ole keskimäärin 
yhtä merkittävää, mutta näiden toimenpiteiden toteut-
taminen on keskimäärin helppoa ja nopeaa. Projektin-
hallintaan liittyvien ohjeiden sekä asiakirjapohjien avulla 
toimintaa voidaan tehostaa ja siten säästää resursseja, 
jotka voidaan kohdentaa mm. mallien ja menetelmien 
kehitystyöhön. 

Toimenpiteiden tarkempaa toteutusjärjestystä on hyvä 
pohtia organisaation sisällä yhteisesti. Tähän sopiva 
tilaisuus voisi olla omana toimenpiteenäkin esitetty 
KYMPin sisäinen ”Kick start” taimityöpaja. Toimenpi-
teistä ja niiden toteuttamisen priorisoinnista keskuste-
lu on arvokasta sillä se edesauttaa yhteisen tahtotilan 
muodostumista organisaation sisällä sekä sitouttaa 
henkilöstön valittujen toimenpiteiden jalkauttamiseen. 
Toimenpiteiden valinnassa on kuitenkin hyvä huomioi-
da, että esitetyt toimenpiteet ovat laajuudeltaan hyvin 
erilaisia. Toimenpiteiden priorisoinnissa on täten hyvä 
huomioida, että valituiksi toimenpiteiksi tulisi valittua 
yksi tai useampi toimenpide per teema, jotta yhtä aikai-
sesti käynnissä olevien toimenpiteiden laajuus ja niihin 
kuluva aika vaihtelisi mahdollisimman paljon. Nopeat 
onnistumiset ja saavutetut hyödyt auttavat henkilöstöä 
myös motivoitumaan laajempien ja pitkäkestoisempien 
kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen. 

Ensimmäiset toimenpiteet on hyvä käynnistää välittö-
mästi, jotta näistä saavutettaisiin välittömästi hyötyä 
uuden hankintakauden alussa. Osa toimenpiteistä voi-
daan nähdä pidemmän aikavälin tavoitteena, joiden to-
teuttaminen voi ajoituta vasta seuraavan hankintakilpai-
lutuksen yhteyteen.

Kuvasta 21 voidaan nähdä, että samanväriset toimenpi-
teet sijoittuvat pääsääntöisesti lähelle toisiaan. Tavoit-
teisiin, vastuisiin ja organisoitumiseen liittyvät toi-
menpiteet ovat kokonaisuudessaan merkittävimpiä, 
koska ne luovat pohjan kaikelle muulle toiminnalle . 
Näiden toimenpiteiden käyttöönotto ei myöskään ole 
erityisen hidasta tai vaikeaa. ”Kick start” – KYMPin si-
säinen taimityöpaja sekä taimikoordinaatioryhmä ovat 
kaikista vaikuttavimpia toimenpiteitä, sillä ne sijaitse-
vat kaikista toimenpiteistä eniten nelikentän oikeassa 
yläkulmassa; eli toimenpiteet ovat erittäin merkittäviä 
ja toimenpiteiden toteuttaminen on nopeaa ja helppoa. 

Vihreällä esitetyt viestintä, vuorovaikutus ja oppimista 
käsittelevät toimenpiteet sijoittuvat niin ikään neliken-
tässä oikeaan yläkulmaan ja siten näiden jalkauttaminen 
kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti. Tehokkaat 
sisäiset viestintäkäytännöt tukevat mm. KYMPin sisäi-
sen tahtotilan muodostumista sekä sen jalkauttamista. 
Oikea-aikainen ja -sisältöinen ulkoinen viestintä auttaa 
puolestaan edistämään kaupungin ja taimistojen välis-
tä vuorovaikutusta ja auttavat tiedonvaihdossa myös 
säännöllisesti pidettävien taimiseminaarien välillä. 

Violetilla esitetyt tiedonhallinnalliset toimenpiteet ase-
moituvat merkittävyydeltään taulukon keskelle. Kysei-
set toimenpiteet toimivat teknisinä työvälineinä, joiden 
tehtävänä on nimenomaisesti tehostaa ja sujuvoittaa 
taimitiedonhallintaa ja tiedolla johtamista. 

Nelikentässä oranssilla värillä kuvatut malleihin ja me-
netelmiin liittyvät toimenpiteet sijoittuvat nelikentässä 
kaikista eri teemoja käsittelevistä toimenpiteistä kes-
kimäärin eniten keskiviivan alapuolelle, joka tarkoittaa, 
että näiden toimenpiteiden käyttöönotto on keskimää-
rin vaikeaa tai hidasta. Tämä johtuu siitä, että näiden 
käyttöönotto vaatii uuden toimintamallin tai menetel-
män määrittämistä, tiedottamista, kouluttamista sekä 
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Taimien hankinnassa käytettävän hankintatavan valin-
nassa on huomioitava lukuisia seikkoja, jotka ovat pai-
noarvoltaan eri osapuolille erilaisia. Hankintamenettelyt 
eroavat toisistaan monin tavoin: osa on tilaajalle kevy-
empiä, osa vaatii suurempaa työpanosta eri vaiheis-
sa taimiprosessia. Pääsääntöisesti kuitenkin tilaajalta 
vaadittavan työpanoksen pienentyessä vähenee myös 
tilaajan mahdollisuus vaikuttaa taimilaatuun, taimimark-
kinaan ja kehittää omaa taimiosaamista (jatkossa tästä 
kokonaisuudesta käytetään termiä ”tilaajan kontrolli”). 

4 .5 Hankintatavan vaihtoehtojen esittely

+ mitattava asia lisääntyy nykytilaan verrattuna
- mitattava asia vähenee nykytilaan verrattuna
n  mitattavassa asiassa ei muutosta nykytilaan verrattuna
* Muutoksen suuntaan ja suuruuteen voidaan vaikuttaa hankintaratkaisun sisällä esim. sopimusehdoilla.
† Hankintavaiheessa työläs ja vaativa, mutta vähentää muuta tilaajan taimihankintatyötä.
** työmäärässä ei suurta muutosta, mutta sitä siirtyy rakennuttamisesta suunnitteluun ja suunnitteluttamiseen.

Hankintatavat eroavat toisistaan myös siinä, mitä 
osa-alueita tilaajan organisaatiossa tulee erityisesti ke-
hittää eri hankintatapoja käytettäessä. 

Tämän kappaleen tarkoitus on esitellä erilaisia hankin-
tatapoja siltä kannalta, miten ne soveltuvat Helsingin 
taimihankintaan, ja miten niitä voidaan yhdistellä keske-
nään. 

Taulukko 2 . Hankintamenettelyjen pääasialliset erot verrattuna 2020 voimassa olevaan hankintapuitejärjestelyyn 
sellaisena, kuin se on käytössä 2020.
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4 .5 .1 Urakoitsijahankinta

Urakoitsijahankinta tarkoittaa sellaista taimihankintata-
paa, jossa rakennushankkeiden ja ylläpidon urakoitsijat 
hankkivat taimet itse urakka-asiakirjojen pohjalta, ja ne 
sisältyvät suoraan urakkahintaan. 

Edut   
Hankintatavan etuna on se, että tilaajahankinnasta seu-
raava tilaajan työ poistuu, samoin kaikki taimien lasku-
tukseen liittyvä työ. Taimet ovat selvästi urakoitsijan 
vastuulla myös takuuhoitoaikana. Hyödyt kohdistuvat 
siis pääosin rakennuttamiseen ja taloushallintoon.

Heikkoudet  
Hankintatavan heikkouksia ovat tilaajan vaikuttamis-
mahdollisuuksien heikkeneminen; vaikutuskanava 
taimilaatuun, taimimarkkinaan ja taimien hankintapaik-
kaan heikkenee. Myös asiakassuhde taimistoihin heik-
kenee tai poistuu. Pidemmällä aikavälillä ratkaisu voi 
heikentää Suomen taimistojen toimintamahdollisuuksia 
ja taimivalikoimaa. Taimien hinnasta tulee helposti nii-
den hankinnassa tärkeä kriteeri, jolloin sopimattoman 
geneettisen materiaalin käyttökin lisääntynee, ellei sitä 
voida esimerkiksi lisäyslähteen tai ilmastollisen soveltu-
vuuden vaatimuksella aukottomasti estää. Hankintata-
pa on lisäksi Helsingin kasvien käytön linjauksen vastai-
nen (Tegel 2009). Kasvivalikoiman kehitystä koskevan 
tiedon saanti vaikeutunee, kun se on haettava kohteiden 
luovutusaineistoista.

Tilaajan kehitystoimet 
Tässä hankintatavassa valvontaan on panostettava pal-
jon nykyistä enemmän. Noin Helsingin kokoisessa Köö-
penhaminassa, jossa urakoitsijahankinta on vahvasti 
vallitseva hankintatapa, valvonta työllistää täysipäiväi-
sesti useampia henkilöitä. Samoin taimien aukottomaan 
määrittelyyn suunnitelma-asiakirjoissa on kehitettävä 
uusia ratkaisuja sen varmistamiseksi, että esimerkiksi 
toissijaisia, halvempia taimivaihtoehtoja ei käytetä, jos 
ensisijainen on mahdollista hankkia. 

Vaikutus Staran taimistotoimintaan
Tilaajalla ei ole tässä mallissa tarvetta Staran taimipal-
veluille. Staran oma urakoitsijahankinta voinee ottaa tai-
mipalvelun nykyiset resurssit takaisin käyttöönsä.

Urakoitsijahankintaa laajasti käyttä-
vät kaupungit satsaavat valvontaan. 
Helsingin kokoisessa Kööpenhaminas-
sa valvonta vaatii usean hengen koko 
työpanoksen, ja tärkeimpien kohteiden 
taimet ennakkotarkastetaan kuva- ja 
videomateriaalista jo ennen niiden 
lähtöä taimistolta.
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4 .5 .2 Taimihankintapalvelu

Taimihankintapalvelu toimii tilaajan apuna ja ohjaukses-
sa taimihankinnan eri vaiheissa. Taimihankintapalvelu 
on ostopalvelu, johon voidaan sisällyttää monenlaisia 
taimihankintaan liittyviä toimintoja. Tällaisia ovat mm. 
saatavuusselvitysten laatiminen, laadunvalvontaan 
osallistuminen, logistiikkajärjestelyt, taimitiedon keruu 
ja muita haluttuja osia taimiprosessista. Palvelu voidaan 
määritellä halutusti, esimerkiksi avaimet käteen -peri-
aatteella, jolloin taimihankintapalveluun sisältyvät kaik-
ki hankintavaiheet taimien valinnasta niiden työmaalle 
toimittamiseen. Palvelu voidaan hinnoitella erikseen 
esimerkiksi tuntiperusteisesti ja itse taimet ovat läpilas-
kutusta tilaajalta, jolloin taimien hinnasta tinkimiseen 
ei ole suurta painetta. Taimihankintapalvelu edellyttää 
tilaajalta taimivastaavaa tai muuta vastuuhenkilöä, joka 
ohjaa taimihankintapalvelun toteuttajaa.

 
Haastatelluilla kaupungeilla oli sekä  
hyviä että huonoja kokemuksia han-
kintapalvelusta, mikä korostaa palve-
lun hankinnan haastavuutta.
 

Edut
Rakennuttamishankkeissa taimiasioihin liittyvä työ ke-
venee. Voidaan myös löytää kumppani, jonka taimi- ja 
markkinaosaaminen mahdollistaa jopa saatavuuden ja 
laadun kehittämisen. Hankinta on parhaimmillaan jous-
tavaa ja palvelee tilaajan toiveita, jos ne on onnistuttu 
kilpailutuksessa esittämään kattavasti, ja löytämään 
hyvä kumppani. Hankintapalvelu voi toimia yhtenä laa-
dunvalvonnan vaiheena.

Heikkoudet 
Palvelun kilpailuttaminen tulee olemaan ainakin ensim-
mäisellä kerralla vaativaa, sillä palvelu täytyy määritellä 
erittäin tarkasti, eikä palvelun tarjoajia välttämättä löy-
dy tutulta taimistoalan kentältä (sillä hankintapalvelun 
tarjoaja ei luultavasti jääviyssyistä voi välittää itse tuot-
tamiaan taimia). Luotettavien kumppanien löytyminen 
on avainasemassa. Ellei hankintapalvelun kilpailutus ja 
valinta onnistu, siitä ei ole juuri hyötyä. Perusteellinen 
markkinakartoitus on välttämätön valmistelutoimi tai-
mihankintapalvelun kilpailutukselle.

Tässäkin mallissa taimia kuvaavat suunnitteluasiakirjat 
ovat hyvin tärkeitä, jotta niiden pohjalta hankitut taimet 
ovat halutun laisia. Taimiosaaminen on tässä mallissa 
ulkoistettu ja oma osaaminen ei kehity. Vaikutusmah-
dollisuudet taimimarkkinaan ja saatavuuteen ovat hei-
kohkot välikäsien vuoksi, vaikka hankintapalvelun tai-
met ovat tilaajahankintaa. Laskutuksen osalta työmäärä 
ei todennäköisesti oleellisesti vähenisi. Taimihankintaa 
voitaisiin kuitenkin tehdä nykyistä enemmän hankekoh-
taisesti, jolloin yksittäisiä laskuja voisi olla käsiteltävänä 
nykyistä hieman vähemmän. Taimet ovat tässä mallissa 
rakennusurakassa tilaajan omaisuutta, jolloin nykyiset 
takuuajan vastuuepäselvyydet jatkuvat. Kasvien istu-
tustietojen koostaminen tilaajalle voitaneen sisällyttää 
hankittavaan palveluun.

Tilaajan kehitystoimet 
Taimihankintapalvelun kilpailuttaminen vaatii huolellis-
ta perehtymistä taimialaan ja taimitukkutoimintaan, ja 
huolellista palveluntarjoajan hyväksymiskriteerien mää-
rittelyä, jotta saadaan luotettavia hankintakumppaneita. 
Samoin on huolella mietittävä mitkä osat taimihankin-
nan prosessista sopivat palveluun sisällytettäväksi, ja 
mitä vaatimuksia tästä syntyy palveluntarjoajan resurs-
seille, kuten toimitiloille tai konekannalle.

Vaikutus Staran taimistotoimintaan
Vaikutus riippuu siitä, mitä toimintoja taimihankintapal-
velu kattaa, mutta palvelu korvaisi ainakin joiltain osin 
nykyisiä Staran taimipalveluita. Toisaalta Stara voisi 
mahdollisesti tarjota itsekin tämän palvelun KYMPille. 
Staran rooli taimihankintapalvelun tarjoaja edellyttää 
tarkempaa selvittämistä.
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4 .5 .3 Hankintapuitejärjestely

Hankintapuitejärjestely vastaisi pääpiirteiltään nykyistä 
taimihankinnan tapaa, jossa tilaaja solmii puitesopimuk-
set taimihankinnoista yhden tai usean taimiston kanssa. 
Sitä voidaan kuitenkin kehittää nykyisestä toimintata-
vasta eteenpäin monelta osin. Rakennuttaja voi osoittaa 
urakoitsijalle puitesopimustaimiston, joilta hankkeen 
taimet hankitaan, mutta itse taimet ja niiden logistiikan 
järjestäminen on urakoitsijan vastuulla. 

Hankintapuitejärjestelyt ovat erittäin 
yleinen tapa hankkia ainakin osa kau-
punkien taimista. Ne ovat eräänlai-
nen taimihankinnan perusratkaisu, 
joka on käytettävissä tarvittaessa 
esimerkiksi urakoitsijahankinnan 
rinnalla. Hankintapuitesopimuksiin 
liittyvät kokemukset olivat muissa 
kaupungeissa pääosin neutraaleja tai 
positiivisia.

Edut 
Tilaajalla on kontrolli taimihankintaan ja asiakassuh-
de taimistoihin, mikä mahdollistaa laatupalautteen ja 
markkinaan vaikuttamisen. Puitesopimuksen sisällä 
on mahdollista valita sopivia lisäyslähteitä puitesopi-
mushinnastosta, mikäli niitä on tarjolla. Taimien tilaa-
minen ja logistiikka jää urakoitsijan hoidettavaksi, mikä 
säästää jonkin verran työpanosta tilaajalta. Takuuhoi-
don epäselvyydet poistuvat, kun urakka-asiakirjoihin 
sisällytetään taimien siirtyminen urakoitsijan vastuulle 
vastaanottotarkastuksessa. Myös laskutus ja taloushal-
linto siirtyvät urakoitsijalle, sillä tilaajan näkökulmasta 
taimet sisältyvät tunnetulla summalla urakkalaskuun.

Heikkoudet 
Rakennuttajan on tehtävä tai hankittava palveluna (esi-
merkiksi Staran taimistolta kuten nykyisessä Taimipal-
velut-sopimuksessa) taimien saatavuusselvitys ennen 
urakan kilpailutusta. Urakan kilpailutusasiakirjoissa 
kerrotaan, mistä taimet hankitaan, ja mitä ne maksa-
vat. Hintoja tarvitaan myös urakkalaskun tarkastusta 
varten. Tilaajan taimitiedon saanti taimiston raportoi-
mana sopimuksen kautta myytyjen taimien määränä on 
selkeä, mutta sen käytännön toteutus on toistaiseksi 
ontunut. Puitejärjestelyn käyttöönottovaiheessa tilaajan 
täytyy koostaa puitehinnasto. Lisäksi taimistojen vuo-
sittaisten toimitusraporttien vertaaminen urakoihin si-
sältyneisiin taimiin olisi uusi työtehtävä.

Tilaajan kehitystoimet 
Puitejärjestelyjä jatkettaessa korostuu tarve tilaajan 
sisäiseen työnjakoon ja selkeään organisoitumiseen 
taimiasioissa. Työläiden vaiheiden ulkoistamismahdol-
lisuudet on syytä hyödyntää laajasti, jotta hankintamalli 
otetaan käytäntöön. Taimistojen vuosittaisten toimitus-
raporttien vertailuun urakoihin sisältyneisiin taimiin tar-
vitaan uusia käytännön työkaluja ja keinoja.

Vaikutus Staran taimistotoimintaan
Taimien vastaanotto ja välivarastointi siirtyisi urakoitsi-
joiden hoidettavaksi. Staran oma taimiliikenne korvan-
nee nykyisen Taimipalvelut-sopimuksen taimiliikenteen. 
Taimien saatavuusselvitys ja tilaaminen voitaisiin edel-
leen ostaa esim. Staralta.
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4 .5 .4 Dynaaminen hankintajärjestelmä

Dynaaminen hankintajärjestelmä on sähköisesti toimi-
va toimittajarekisteri, jonka kaupunki julkaisee ja jonne 
taimitoimittaja voi tietyt ehdot täyttämällä ilmoittautua 
mukaan. Dynaaminen hankintajärjestelmä voidaan ja-
kaa hankittavan tuoteryhmän mukaisiin luokkiin, eli sa-
massa järjestelmässä voi olla useita erilaisia hankinnan 
kohteita. Dynaamisen hankintajärjestelmän toimittaja-
rekisteriin syntyy lista taimistoja, johon voi liittyä mu-
kaan myös kesken hankintakauden. Hankinta tapahtuu 
kilpailuttamalla hankinnat sähköisesti rekisteriin ilmoit-
tautuneiden toimijoiden kesken. Jokaisesta hankintae-
rästä on tehtävä hankintapäätös. 

 
Haastatelluilla kaupungeilla ei ollut 
kokemusta dynaamisesta  
hankintajärjestelmästä 
taimihankinnassa.

Edut 
Hankinta vastaa pitkälti nykyistä puitejärjestelmän si-
sällä tehtävää minikilpailutusta, jolloin hankintapalvelu 
voi tehdä kilpailutukset hankekohtaisesti. Tilaaja säilyy 
taimistojen asiakkaana, mutta asiakassuhde ei ole ko-
vin vahva. Hankinta voi olla myös EU-hankinta, mikä on 
eduksi siinä, että olisi siltä osin mahdollista saada ha-
luttaessa myös lähimaiden taimistoja mukaan. Dynaa-
misen järjestelmän kautta olisi mahdollista kilpailuttaa 
myös eräänlaisia viljelysopimuksia – taimieriä, joiden 
toimitusajankohta määritellään usean vuoden päähän. 
Kokeilemisen arvoinen menetelmä toisen hankinta-
mallin rinnalla lisäämään taimihankinnan joustavuutta. 
Heikkouksiensa vuoksi ei sovellu hyvin taimien päähan-
kintamalliksi organisaatioon, jossa taimihankintoja teh-
dään vuoden aikana useita kymmeniä tai satoja.

Heikkoudet 
Järjestelmä ei lähtökohtaisesti takaa taimihankintoja 
siihen mukaan lähteville taimistoille; tilaajan ei ole vält-
tämätöntä hankkia taimia hankintajärjestelmästä. Onkin 
epäselvää, ilmoittautuisiko taimistoja mukaan pelkäs-
tään sähköisesti toimivaan järjestelmään. Tästä syystä 
dynaamisen hankintajärjestelmän käyttäminen ainoana 
hankintakanavana on hyvin riskialtista, ellei markkina-
tilanteesta ole vahvaa kuvaa. Lisäksi, jos dynaaminen 
järjestelmä olisi ainoa käytettävä taimihankintatapa, 
kävisi raskaaksi ja työllistäväksi, että pienetkin taimie-
rät on hankittava hankintapalvelun kautta. Myös han-
kintapäätökset, jotka on tehtävä jokaisesta hankintae-
rästä, lisäävät työtä. Hankinnan tekijä on myös kaukana 
substanssin osaajasta ja hankinnan tekijöitä on ohjeis-
tettava järjestelmällisesti. Lisäksi laadunvalvontaan on 
panostettava paljon, sillä hankintaerien luonne on yk-
sittäinen ja satunnainen, eikä säännöllistä palautekana-
vaa ja vahvaa asiakassuhdetta taimistoihin synny. Myös 
kasvi- ja taimitiedon koostaminen vaikeutuisi, kun tiedot 
hajoavat eri hankkeisiin.

Tilaajan kehitystoimet 
Järjestely itsessään on tilaajalle varsin kevyt, mutta sen 
käyttö melko työlästä. Dynaamisen hankintajärjestel-
män kynnyskysymykseksi muodostunee taimistojen 
motivoiminen järjestelmään osallistumiseen. Tätä asiaa 
voitaisiin edistää esimerkiksi käymällä hankintalain 
mahdollistamaa markkinavuoropuhelua etukäteen po-
tentiaalisten taimistojen kanssa.

Vaikutus Staran taimistotoimintaan
Taimipalvelut voisivat jatkua jokseenkin nykyisellään, jos 
tilaajalla on valmiutta palvella urakoitsijoita esimerkiksi 
logistiikkapalveluiden osalta entiseen tapaan.
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4 .5 .5 Viljelysopimus

Viljelysopimus tai taimikori tarkoittaa, että jokin tai 
useampi taimisto varaa sopimuksen määrittelemällä 
tavalla tiettyjen lajien ja kokojen taimia tilaajalle, joka si-
toutuu ostamaan ne tiettynä ajankohtana. Sopimus teh-
dään yleensä vähintään viiden vuoden mittaiseksi, jotta 
halutut taimet ehditään kasvattaa, ja viljelysopimuksia 
tehdään tyypillisesti vain puita tai harvoin viljeltäviä eri-
koiskasveja koskien.

Viljelysopimuksia voidaan tehdä pitkäaikaisesti vastaa-
maan tilaajan kokonaistaimitarpeeseen, tai hankekoh-
taisesti niin, että tilataan tietty taimierä tiettyyn kohtee-
seen tai hankkeeseen. Jälkimmäiseen liittyvät haasteet 
tilaajalle ovat hieman helpommin hallittavissa kuin pit-
kän sopimuksen koordinointi ja riskit. Viljelysopimuksen 
kesto voi erityisesti hankekohtaisissa sopimuksissa olla 
lyhytkin, esimerkiksi jos taimituottajalla on sopivaa läh-
tömateriaalia.

 
Pitkäaikaiset viljelysopimukset 
ovat aiemmin olleet taimihankinnan 
valtavirtaa, ja muutama haastateltu 
kaupunki hyödynsi niitä edelleen 
halutessaan taata taimien 
saatavuuden. Taimien käyttämättä 
jääminen ja koordinoinnin haasteet 
olivat yleisiä ongelmia.

Edut 
Viljelysopimuksessa tilaajalla on vahva vaikutusmah-
dollisuus taimilaatuun ja -markkinaan. Asiakkuussuhde 
taimistoon on vahva ja sitä kautta voidaan päästä yhteis-
ymmärrykseen taimilaadusta. Järjestelyssä taimistolla 
on vähäinen taloudellinen riski, ja sopimuskumppaneita 
lienee tarjolla. Viljelysopimus takaa tilaajalle halutun-
laisten taimien saatavuuden varsin aukottomasti, ja on 
tässä tarkoituksessa vahva menettely erityisesti suuri-
kokoisten puiden tai erikoisten, markkinoilta puuttuvien 
lajien tai lajikkeiden hankintaan. Myös taimi- ja kasvitie-
don keruu sopimusviljellyistä taimista on helppoa.

Heikkoudet 
Taimien käyttöä on koordinoitava vahvasti, sillä sopi-
muksen mukaiset taimet on käytettävä. Tätä työtä on 
vaikea ulkoistaa, sillä koordinoijalla on oltava mahdol-
lisuus myös vaikuttaa kasvien käyttöä koskeviin pää-
töksiin. Myös taimien käyttämättä jääminen on tilaajalle 
taloudellinen riski, joskin hyvin pieni sellainen – jos pu-
hutaan esimerkiksi sadan katupuun taimen käyttämättä 
jäämisestä, mikä ei ole todennäköistä, jos taimien käyt-
töä koordinoidaan, niin taloudellinen tappio on suurim-
millaan muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Aiemmat 
kokemukset pitkäkestoisesta ja suuren taimimäärän si-
sältäneestä viljelysopimuksesta ovat Helsingissä hyvin 
negatiivisia.

Sopimustaimien käyttö rajoittaa jonkin verran suun-
nittelun vapautta, mutta tätä haittaa voidaan hallita 
sopimusmäärän sovittamisella käyttötarvetta selvästi 
pienemmäksi, ja kaupungin kasvilinjausten vahvemmal-
la hyödyntämisellä. Viljelysopimus voidaan tehdä myös 
hankekohtaisesti tai pienillekin erille niin, että tiettyyn 
istutuskohteeseen tuotetaan juuri siihen tarvittavat tai-
met.

Tilaajan kehitystoimet 
Taimitarpeen ennakoinnin kehittäminen nousee ensi-
arvoisen tärkeäksi. Lisäksi on kehitettävä vahvasti tai-
mien käytön koordinointia ja yhteistyötä sekä tiedon-
hallintaa siitä, mitä taimia on sopimuksesta saatavilla, 
minne ne on varattu, ja miten varauksia tarvittaessa 
siirretään hankkeiden välillä. Taimiin liittyvää työpanos-
ta siirtyy tässä hankintamallissa rakennuttamisesta 
taaksepäin hankeketjussa, lähinnä hankesuunnitteluun 
ja suunnitteluttamiseen, missä taimien hankinta viljely-
sopimukseen perustuen tulisi ensisijaisesti määritellä. 
Riskinhallintaa ja -sietoa täytyy tässä mallissa kehittää, 
sillä riskiä siirtyy taimistolta tilaajalle.

Vaikutus Staran taimistotoimintaan
Taimipalvelut voisi jatkua jokseenkin nykyisellään ja jopa 
laajentua palvelemaan taimipuskurina ja taimien käytön 
koordinointiapuna.
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4 .5 .6 Yhdistelmämallit

Erilaisia hankintamalleja on mahdollista yhdistellä siten, 
että erilaisissa hankkeissa voidaan hyödyntää sopivia 
hankintatapoja. Koska hankintatavoissa tilaajan kont-
rolli ja tilaajan työmäärä kulkevat käsi kädessä, kah-
den tai jopa useamman hankintatavan yhdistelmällä voi-
daan saavuttaa etuja molemmissa. Ne hankkeet, jotka 
ovat taimihankinnoiltaan haastavia, voidaan ohjata vah-
vemman kontrollin hankintakanaviin, ja perushankkeis-
sa voidaan hyödyntää tilaajalle kevyempää menettelyä.

Useampi kuin yksi hankintatapa oli 
käytössä noin puolessa haastatelluista 
kaupungeista. Tyypillisesti perus-
hankinta oli urakoitsijahankintaa 
tai puitesopimushankintaa, ja 
erikoishankinta viljelysopimuksia tai 
taimihankintapalvelua. Erikoishankinta 
kohdistui pääasiassa katupuihin.

Edut 
Työmäärän ja taimihankinnan hallinnan välille voidaan 
hakea resursseihin sopivaa tasapainoa ja keskittää voi-
mavaroja keskeisimpiin taimihankintoihin. Käytettävis-
sä on joustava ja monipuolinen taimihankinnan työkalu-
pakki.

Heikkoudet 
On keskeistä tunnistaa ne hankkeet, jotka vaativat vah-
van kontrollin hankintatapaa. Vaarana on, että työkuor-
mituksen vuoksi hankkeita ei ohjata työläämmälle han-
kintaradalle silloinkaan, kun se olisi tarpeen. Kahden 
tai useamman hankintatavan rinnakkainen käyttö voi 
aiheuttaa epäselvyyttä ja sekaannuksia. Tätä voidaan 
ehkäistä ohjeilla, perehdytyksellä ja koordinoinnilla.

Tilaajan kehitystoimet 
Tilaajan hankehallinta ja hankkeiden tunnistus 
korostuvat, samoin tarve vuorovaikutukselle 
prosessin eri vaiheiden välillä. 

Vaikutus Staran taimistotoimintaan
Vaikutus riippuu valituista hankintamalleista, mutta 
useimmat niistä tarjoavat jatkomahdollisuuksia joko 
logistiikka- ja saatavuusselvityspalvelulle tai johtavat 
Staran oman taimihankinnan huomattavaan lisääntymi-
seen. Stara voisi mahdollisesti myös halutessaan tarjo-
ta joitakin eri mallien hankittavaksi ehdotetuista palve-
luista. Vaikutus on tarkasteltava tapauskohtaisesti.
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Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että perus-
hankintaan parhaiten sopivat hankintapuitejärjestely, 
taimihankintapalvelu ja urakoitsijahankinta, joista vii-
meinen erityisesti pieniin, yksinkertaisiin ja kiireellisiin 
hankkeisiin. Erikoishankintaan parhaiten sopivat tai-
mihankintapalvelu, viljelysopimukset sekä dynaaminen 
hankintajärjestelmä. Taimihankintapalvelu on joustava, 
viljelysopimus hieman kankeampi mutta varma. Molem-
mat vaativat optimaalisesti toimiakseen erittäin hyvää 
taimitarpeen ennakointia. Dynaamisesta hankintajär-
jestelmästä ei ole kokemuksia, mutta sen oletetut hyvät 
ominaisuudet puoltavat sen kokeilua ainakin jossain 
mittakaavassa. Mikäli suuntaudutaan EU-markkinoille, 
on dynaaminen hankintajärjestelmä erittäin hyvä lisä 
toimintamalleihin. Näiden mallien yhtäaikainen käyttö 
on mahdollista, ja hyvän ohjeistuksen myötä sekaannuk-
set ja virheet pystytään minimoimaan. 

Taulukko 3 . Hankintatapojen yleispiirteinen soveltuvuus eri hankintatarpeisiin.

+ = soveltuu hyvin, on helppoa, (+) = soveltuu kohtuullisesti, on kohtuullisen helppoa
 - = soveltuu heikosti, on työlästä, (-) = soveltuu melko heikosti, on hieman työlästä
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Esitetty tulevan puitekauden hankintamalli koostuu kol-
mesta rinnakkaisesta, yhtä aikaa käytössä olevasta 
mallista. Niistä puitejärjestely palvelee perustaimien 
hankintaa, taimihankintapalvelu erikoistaimien han-
kintaa, ja dynaaminen hankintajärjestelmä otetaan ko-
keiluun erikoistaimien hankinnassa hankintapalvelun 
rinnalle. Näin siksi, että dynaamiseen hankintajärjes-
telmään on tilaajaorganisaatiossa suurta kiinnostusta, 
mutta on epävarmaa, saadaanko siihen taimitoimittajia 
mukaan. Pelkästään dynaamisen järjestelmän varaan ei 
siis heti ensimmäisen kokeilun aikana kannata erikois-
taimien hankintaa jättää.

Perustaimet puitejärjestelyllä
Perustaimet hankitaan edelleen nykyisen kaltaisella 
puitejärjestelyllä, jonka mahdollisuudet otetaan käyt-
töön täysimääräisesti ja käyttöä helpotetaan rakennut-
tamisessa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Nykyisten 
puitesopimusten mukaan rakennuttaja voi osoittaa 
urakoitsijalle puitesopimustaimiston tai -taimistot, joil-
ta hankkeen taimet hankitaan ja niiden hinta määräytyy 
puitesopimuksen mukaisesti. Tällöin itse taimet ja nii-
den logistiikan järjestäminen on urakoitsijan vastuulla.

Puitesopimushankinnassa ovat mukana kaikki nykyiset 
osa-alueet. Kilpailutuksessa voidaan edetä pitkälti edel-
lisen kilpailutuksen vaatimuksia päivittämällä, mutta 
puitesopimuksissa on huomioitava taimistojen vaatimat 
uudistukset. 

Erikoistaimet taimihankintapalveluna
Puitejärjestelyn rinnalla otetaan käyttöön erikoistaimi-
tarpeille ja puitehankinnan työkuormaa helpottamaan 
taimihankintapalvelu. Sen kautta voidaan hankkia tai-
mia joustavasti. Taimihankintapalvelua tarjoava taho voi 
lisäksi osin toimia ulkoistettuna taimivastaavana siihen 
saakka, että sellainen saadaan KYMPiin. Tämän jälkeen 
KYMPin sisälle luontevammin sijoittuvat tehtävät siirre-
tään KYMPin taimivastaavalle.

Taimihankintapalvelun tuottaja voi sekä ohjata urakoitsi-
jan puitesopimuksen käyttöä, dynaamista hankintapal-
velua, että koordinoida taimihankintaa em. järjestelyjen 
ulkopuolelta. Palveluntuottajan tehtävät määritellään 
optioiksi siten, että erityisesti hanke- ja suunnittelu-
vaiheeseen sijoittuvia tehtäviä voidaan siirtää takaisin 
KYMPiin myös kesken sopimuskauden, mikäli taimivas-
taavaksi saadaan sisäinen resurssi. Palvelu sisältää 
seuraavat osat taimiprosessista:

Hankevaihe ja suunnitteluvaihe
• Taimitarpeen ennakkorekisterin ylläpito yhdessä  
 kaavoitus- ja suunnitteluprosessin osallisten   
 kanssa*
• Taimitarpeen ennakkorekisterin ylläpito yleisten  
 alueiden suunnitelmien ja hankesuunnitelmien  
 perusteella*
• Erityishankkeiden taimien ennakkovaraustarpeen  
 arviointi ja teko yhdessä toiminnanohjauksen ja/tai  
 esisuunnittelun kanssa*

Rakennuttaminen
• Taimitilausasiakirjojen valmistelu (suunnitelmien                                                                                       
 taimiluetteloiden pohjalta) 
• Taimien saatavuusselvityksen tekeminen sekä  
 puitesopimuksesta että tarvittaessa sen   
 ulkopuolelta
• Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutusten  
 ohjeistaminen kilpailutusyksikölle ja kilpailutuksen  
 tekoon osallistuminen*
• Erityishankkeiden katupuiden laadun    
 ennakkovalvonta (kuva- ja videomateriaalista,   
 taimistokäynneillä)
• Taimien hankintapaikan osoittaminen urakoitsijalle  
 puitesopimusten perusteella
• Taimihintojen ilmoittaminen tilaajalle ja   
 taimilaskujen asiatarkistus
• Tilaston pito kasvihankinnoista (istutettujen kasvien  
 lajit, lajikkeet, koot, toimittajat, määrät, kohteet)*

(Tähdellä merkityt tehtävät on todennäköisesti käytän-
nöllisempää siirtää KYMPin taimivastaavalle, kun toimi 
saadaan perustettua. Nämä merkityt tehtävät vaativat 
vuorovaikutusta useiden KYMPin toimijoiden kanssa ja/
tai niiden hoitamista helpottaisi suora pääsy KYMPin 
tietojärjestelmiin.)

Perustaimet hankitaan hankintapuitejärjestelyn 
kautta siten, että urakoitsija hankkii ne osoite-
tusta lähteestä, ja ottaa ne myös vastaanottotar-
kastuksessa vastuulleen takuuajaksi.

Erikoishankinnan tekee taimihankintapalvelu, 
joka voi myös hoitaa puitehankinnan tilaajateh-
täviä. Jos hankintapalvelu osoittautuu toimivaksi 
ratkaisuksi, voidaan myös perushankinta jatkos-
sa siirtää tähän järjestelyyn.

Lisävaihtoehtona sellaisille taimierille, joita on 
erityisen vaikea hankkia, kokeillaan dynaamista 
hankintajärjestelmää. 

4 .6 Ehdotus yhdistelmämalliksi seuraavalle hankintakaudelle
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Hankintapalvelun kilpailutuksessa huomioidaan ne sei-
kat, jotka julkisen hankkijan palvelukilpailutuksissa on 
asianmukaista ottaa huomioon. Lisäksi edellytetään, 
että palvelun tuottajalla on käytössään osaavaa (koke-
nutta ja hyvin koulutettua) henkilöstöä. Myös taimisto-
alan hyvä tuntemus on välttämätöntä. Tehtävä edellyttää 
useamman kuin yhden henkilön työpanosta. Hankinta-
palvelun saatavuutta ja mitä osia siihen on realistista 
saada mukaan, on syytä selvittää ennen kilpailutusta, 
sillä hankintapalvelua on Suomessa hankittu hyvin har-
voin. 

Jos hankittavaan palveluun kuuluu taimien logistiikka ja 
välivarastointi, on tuottajalla oltava siihen riittävä ja so-
veltuva kalusto ja tilat. Hankintapalvelun kilpailutuskau-
den kesto on hyvä olla useampi vuosi, jotta tehtävään 
valittu toimija ehtii perehtyä ja kehittää toimintaansa 
sopimuskauden aikana. Hankintapalvelu voitaneen ha-
luttaessa kilpailutuksen sijaan hankkia myös Helsingin 
tuottajaorganisaatiolta. Staran Taimipalvelut kattaa ny-
kyisellään osan taimihankintapalvelun tehtävistä, ja tai-
mihankintapalvelulla on selkeä synergia Staran Taimi-
palvelut-sopimuksella tuotettavien logistiikkapalvelujen 
kanssa.

Dynaaminen hankintajärjestelmä kokeiluun
Kolmas hankintajärjestelmä seuraavalla sopimuskau-
della on dynaaminen hankintajärjestelmä, joka perus-
tetaan EU-hankintana ja jossa määritetään kriteerit 
(esimerkiksi liikevaihto, taimivalikoima), joiden perus-
teella taimistot hyväksytään mukaan hankintajärjestel-
mään. On olemassa riski, että järjestelmään ei saada 
mukaan taimistoja, joten sen kokeileminen on järkevää 
vain silloin, kun sen kautta ei ole ehdottoman välttä-
mätöntä hankkia taimia. Järjestelmän kautta voidaan 
kilpailuttaa erikoishankkeiden taimia vaihtoehtona pui-
tesopimuksen sisäiselle minikilpailutukselle tai taimi-
hankintapalvelun käytölle. Järjestelmä on eduksi eri-
tyisesti silloin, kun hankinnan arvo ylittää kansallisen 
kynnysarvon, eikä kotimaista tarjontaa ole runsaasti. 

Koska taimihankinnan kilpailutukset osuvat nykyisel-
lä vuoden jaksotuksella varhaiskevääseen, olisi syytä 
määritellä seuraava sopimuskausi esimerkiksi 1+1+2 
vuoden sijaan siten, että yksi jakso on 15 kuukauden mit-
tainen. Näin saadaan vuotuiset kilpailutukset siirtymään 
keskitalveen, mikä on taimistoille rauhallisempaa aikaa, 
ja taimistot ehtivät paremmin tekemään tarjouksia. 

Staran taimipalvelun tarve nykyisessä kokonaisuudes-
saan poistuu puitesopimuksen osalta, kun urakoitsijat 
hoitavat taimilogistiikan puitehankinnassa. Toisaalta 
Staran on urakoitsijan asemassa hoidettava hankkei-
densa taimien vastaanotto ja logistiikka, jolloin Talin tai-
mistolle voi syntyä korvaavia tehtäviä. Talin toiminnot on 
syytä sovittaa yhteen taimihankintapalvelun määrittelyn 
kanssa.

Tilaajan oma prosessi tulevassa taimihankinnassa: 
erityishankkeiden ja -taimitarpeiden tunnistaminen
Eri hankintatapojen käyttäminen erityis- ja perushank-
keiden taimien hankintaan edellyttää, että hankkeet 
luokitellaan näihin kahteen hanketyyppiin kappalees-
sa 3.3 esitettyyn tapaan. Erottelu voisi ehkä perustua 
myös kasvityyppiin, mutta tällöin erottelu osuisi hanke-
prosessissa liian myöhään, koska kasvityypit määritel-
lään lopullisesti vasta rakennussuunnittelussa. Tällöin 
erityisesti puihin liittyviin taimihankinta-asioihin ei enää 
ehdittäisi reagoida. 

Haastavien hankkeiden taimihankinta edellyttää tie-
donvaihtoa ja reagointia tulevaan taimitarpeeseen jo 
hankesuunnitelmavaiheessa. Yleisten alueiden suunni-
telmiin, hankeohjelmiin ja ohjelmointityökaluihin olisikin 
järjestelmällisesti merkittävä, onko hanke todennäköi-
semmin taimien osalta perus- vai erikoishanke, kunkin 
hankkeen valmisteluvaiheen parhaan tiedon mukaises-
ti. Tämän tiedon tulisi kulkea hankerekisterissä (ja lisäk-
si mahdollisesti perustettavassa taimirekisterissä) ja 
hankkeen mukana vakiomuotoisena, helposti löydettä-
vänä tietona koko prosessin läpi. Lisäksi em. tiedon pe-
rusteella eri hanke- ja suunnitteluvaiheissa erikoishank-
keiksi luokitelluissa hankkeissa tulisi järjestelmällisesti 
konsultoida kaupungin omia kasviasiantuntijoita. Näin 
luodaan prosessia, jossa mahdolliset erityistarpeet ja 
tarve esimerkiksi ennakkovarata, sopimusviljellä tai 
muuten etukäteen selvittää saatavuutta tulee tietoon, 
ja siihen on mahdollisuus luoda yhteinen toimintatapa. 
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4 .7 .1 Hankintamallien tulevaisuus

Eri hankintamalleja kokeilemalla osaaminen karttuisi ja 
samalla saadaan kokemusta, millainen hankintatapo-
jen yhdistelmä palvelee parhaiten niin kilpailutustyön, 
hankintaan liittyvän työn ja saavutetun lopputuloksen 
osalta. Hankintatavat eivät sulje toisiaan pois, joten voi 
olla eduksi kokeilla uusia menettelyitä vanhojen rinnalla. 
Tällöin voidaan uuden menettelyn osoittautuessa epä-
sopivaksi käyttää sen sijaan muita hankintakanavia, ja 
toisaalta sen osoittautuessa hyväksi hyödyntää sitä laa-
jasti.

Eräs mahdollinen tulevaisuudessa vahva hankintata-
pa tiettyihin erityistarpeisiin olisi viljelysopimus. Tämä 
uusvanha menettely on kiistämättä vahvin saatavuuden 
takaaja silloin, kun ajoissa tiedetään, mitä tarvitaan. Kun 
tilaajan taimiprosessit kehittyvät ja uudishankkeiden 
suurten taimien tarve alkaa painaa vaakakupissa, voi-
daan harkita viljelysopimuksen tekoa. Aiemmat huonot 
kokemukset juontavat juurensa pitkälti sopimuksen pi-
tuuteen – lähes 20 vuotta – ja sopimuksen mitoitukseen, 
joka lienee ollut tarkoitettu kattamaan kokonaisuudes-
saan viherrakentamisen puuntaimien tarve. Huomat-
tavasti pienemmäksi mitoitettu, esimerkiksi muutamia 
satoja taimia per vuosi kattava, tai hankekohtainen 
mittatilaussopimus, voisi osoittautua vahvaksi keinoksi 
esimerkiksi uusien ja remontoitavien bulevardien ja pit-
kien kujanteiden suurten taimikokojen hankintaan. Mi-
käli tulevaisuudessa voidaan hyödyntää kaupungin tai-
mistoa taimipuskurina, mallin käyttökelpoisuus kasvaa 
entisestään. Sopimusviljelytaimien käyttö vaatii vahvaa 
koordinointia tilaajan organisaatiossa, joten sen käyttö 
on sidottu taimivastaavan tai taimikoordinaatioryhmän 
resursseihin.

4 .7 .2 Taimitakuun vaihtoehtoja

Taimien takuuasiat tuottavat päänvaivaa jokseenkin kai-
kissa niissä malleissa, joissa tilaaja hankkii istutettavat 
taimet ja urakoitsija hoitaa niitä. Vastuuasiat voidaan 
sopia selkeästi urakkasopimuksessa, ja tähän onkin 
RAKEssa jo luotu malli. Toinen, erityisesti arvokkaille ja 
suurille puiden taimierille mahdollisesti soveltuva toi-
mintatapa olisi ostaa taimet taimistolta niin, että istutus 
ja istutuksen jälkeinen takuuajan hoito (2 tai mieluum-
min 4 vuotta) sisältyy niiden hintaan. Tällöin taimiston 
yrityskumppani tai itse taimisto hoitaisi taimet kaikilta 
osin alkuvaiheessa. 

Taimiston ja/tai sen yrityskumppanin intressissä olisi 
myös osallistua vihertöiden valvojan kanssa kasvualus-
tamateriaalin ja kasvualustojen rakentamisen laadun-
valvontaan, ja se heille tulisi mahdollistaa myöhempien 
erimielisyyksien välttämiseksi. Yhden toimijan malli eh-
käisisi vastuunsiirtoihin liittyviä tietokatkoksia ja tilaaja 
asioisi vain yhden tahon kanssa. Taimiketjun eri toimijoi-
den (esim. rakentaja, taimisto, ylläpito) erilaisten intres-
sien aiheuttamat ongelmat, kuten istutuksen ja kastelun 
epäonnistuminen, olisivat vähäisempiä. 

4 .7 Pitkän aikavälin kehitystarpeet

Kuva 22 . Erikoishankintaa tarvitaan myös kasvillisuuden 
kokeiluhankkeiden taimihankinnoissa. Kuva Reiherintien 
katupuuarboretumista, jossa on kokeiltu erilaisten  
pieni- ja kapeakasvuisten havu- ja lehtipuiden  
soveltuvuutta katuympäristöön.
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Oman taimiston edut tilaajalle
• voidaan tuottaa tuotteita, joita markkinoilta vaikea saada: kookkaat taimet, erikoiset taksonit
• voidaan jatkokasvattaa erikoisuuksia, joita ei saa riittävässä taimikoossa
• voidaan tasata taimien saatavuuden ja tarpeen vaihtelua

Oman taimiston haasteet tilaajalle
• taimiston johtaminen vaatii osaavan henkilöresurssin
• taimien käyttöä on suunniteltava ja koordinoitava 
• ylläpitokustannus väistämätön

4 .7 .3 Kaupungin taimisto

Muiden Suomen kaupunkien haastatteluissa tuli vah-
vasti esiin, että tilaajan hallinnoima kaupungin oma 
taimisto on keskeinen osa toimivaa taimiprosessia ja 
kaupunkikasvillisuuden kehittämistä. Kun tilaaja omis-
taa taimiston taimet, maapohjan ja rakennuskannan, ti-
laaja voi määritellä miten taimistoa hyödynnetään, mitä 
se tuottaa ja miten, ja taimiston hoito voidaan hankkia 
palveluna. Taimistoon ja taimiin liittyvät riskit kannetaan 
tilaajan leveämmillä harteilla ja taimiston tuotevalikoi-
maa määritellään vahvalla strategisella ymmärryksellä 
omista tarpeista. 

Oma taimisto on erityisen vahva apu rakennetun ympä-
ristön kasvillisuuden monimuotoisuuden ja omaperäi-
sen, leimallisen kasvivalikoiman käytön edistämisessä. 
Sen avulla voidaan saada käyttöön taksoneita, joita ei 
kaupallisesti tuoteta, tai tuoteta sellaisessa taimikoos-
sa, että niitä voisi suoraan istuttaa rakennuskohteisiin.

Mitä taloudellisesti itsenäisempi kaupungin taimistoa 
hallinnoiva tuottaja on, sitä enemmän taimistonkin toi-
mintaa sanelevat markkinaehdot. Tämä ei välttämättä 
johda tilaajan tavoitteita edistäviin painotuksiin tai-
miston tuotannossa ja hoidossa. Silloin, kun taimistoa 
hallinnoi in-house-urakoitsija, taimisto ei saa kilpailla 
markkinaehtoisen taimituotannon kanssa, joten taimia 
voidaan käyttää vain tuottajan omissa hankkeissa ja yl-
läpitokohteissa. Tämä heikentää myös taimiston omia 
kehittymisen mahdollisuuksia. Taloudellisten riskien 
välttäminen ohjaa in-house-urakoitsijaa tuotevalikoi-
maan, jonka menekki on taattu, mikä ei välttämättä pal-
vele tilaajaa parhaalla tavalla. 

Helsingin kaupungin taimisto on tilaaja-tuottajamallin 
käyttöönotossa jäänyt tuottajan hallintaan. Samaan ai-
kaan monet Suomen kaupungit luopuivat kustannus-
syistä kokonaan omasta taimistosta, mutta niitä myös 
on edelleen useilla kaupungeilla, ainakin Turulla, Tampe-
reella, Espoolla, Kuopiolla ja Oululla. Taimistot sijaitse-
vat tyypillisesti kaupungin alueella, missä aluetta usein 
tarvittaisiin muihinkin toimintoihin, mutta mikään ei es-
täne maanvuokrausta taimistotoimintaan kaupungin ul-
kopuolelta. Esimerkiksi Turussa taimistoalueella on vain 
pieni parakkimainen taukotila ja lukittava varastoalue, 
sekä urakoitsijan omia väliaikaisia konesuojia. Näin ol-
len taimisto voisi olla esimerkiksi vuokrapellolla. Mikäli 
Stara haluaa jatkaa omaa taimistotoimintaansa Talissa 
itsenäisesti, ei mikään estä KYMPiä kilpailuttamasta ha-
luamiaan taimistopalveluita muualta.



Kuva 23 . Dynaaminen 
kuivan paikan perennojen 
istutus pihakäytävän ja 
asuintalon välissä  
Munkkivuoressa.
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Helsingin kaupungin taimihankinnassa tunnistettiin 
monia kehitystarpeita. Ylivoimaisesti suurin osa ke-
hitystarpeista liittyy Kaupunkiympäristön toimialan 
sisäiseen toimintaan, erityisesti organisaation sisäi-
siin ja sen toimijoiden yhteisen tahtotilan puuteeseen, 
tietokatkoksiin ja vastuunjaon epäselvyyksiin. Tilaa-
jaorganisaatiosta puuttuu yhteinen onnistuneen kau-
punkikasvillisuuden määritelmä ja siihen pyrkimiseen 
sitoutuminen. Myös kaupungin ja taimitoimittajien väli-
sessä yhteydenpidossa ja nykyisen hankintajärjestelyn 
sopimusehdoissa on parantamisen varaa, mutta tämä 
vaikuttaa helpommin korjattavilta kuin KYMPin sisälle 
sijoittuvien haasteiden ratkaiseminen.

KYMP-organisaation eri yksiköiden taimihankintaan 
liittyvät tavoitteet eivät nykyisellään kohtaa, jolloin pää-
täntävallan omaava yksikkö saattaa sivuttaa esimerkik-
si niiden näkemykset, joilla on pitkän aikavälin vastuu 
taimista kehittyvästä kasvillisuudesta. Kuitenkin juuri 
niillä, joilla on pitkän aikavälin vastuita ja tavoitteita 
kasvillisuuteen liittyen, on tarve ja osaaminen tavoitella 
taimihankinnan hyvää lopputulosta – vuosikymmeniä tai 
-satoja kestävää onnistunutta kaupunkikasvillisuutta. 
Taimiprosessilla ei kokonaisuudessaan ole KYMPissä 
nykyisellään omistajaa eikä vastuutahoa.

Työssä on tunnistettu monia kehitystoimia, joiden avul-
la voidaan etsiä yhteisymmärrystä ja selkeyttää vas-
tuunjakoa taimiasioista Kaupunkiympäristön toimialan 
sisällä. Samoin on tunnistettu ja kuvattu useita työka-
luja, jotka voivat auttaa taimitarpeen ennakoinnissa ja 
käytännön taimitiedon ja -prosessin hallinnassa ja seu-
rannassa. Monet työkaluista voidaan ottaa käyttöön 
melko nopeasti, mutta niitä tärkeämpää taimihankin-
nan onnistumiselle kokonaisuutena on vastuunjaon ja 
yhteisten tavoitteiden määrittely ja niiden edistämiseksi 
tehty työ. Ilman yhteistä näkemystä siitä, millaisin konk-
reettisin keinoin ja vastuujaoin Kaupunkiympäristön 
toimiala pääsee tavoitetilaan, jossa organisaatio hankkii 
hyvälaatuisia taimia tarkoituksenmukaisimmalla tavalla 
oikea-aikaisesti, ei muista kehitystoimista ole merkittä-
vää hyötyä. Jo perustettu taimikoordinaatioryhmä on 
tärkeä askel kohti yhteisen tahtotilan muodostumista. 

Helsingin kaupungin taimitarpeet jaoteltiin kahteen 
ryhmään, joista helpommin hankittaville parhaiten so-
veltuvaksi hankintatavaksi arvioitiin nykyisen kaltainen 
hankintapuitejärjestely. Erikoistaimille ja näiden joukos-
sa erityisesti katupuun taimille soveltuvia hankintata-
poja olivat sopimusviljely ja eräissä tapauksissa myös 
dynaaminen hankintajärjestelmä. Taimihankintapalve-
lua voidaan hyödyntää sekä erikois- että perustaimille, 
mutta tähän hankintatapaan siirtyminen vaatii kilpailu-
tusvaiheessa paljon työpanosta.  Hankittava palvelu on 
määriteltävä huolella ja lisäksi tarvitaan markkinakar-
toitusta, koska palveluntarjoajista ei juuri ole ennakko-
tietoa.

5 Yhteenveto ja 
  johtopäätökset

Helsingin taimihankinnan keskeiset  
kehitystarpeet (tarkemmin kappaleessa 3 .5)
• Yhteinen laadukkaan kasvillisuuden    
 perustamisen tahtotila ja onnistuneen   
 lopputuloksen määritelmä
• Onnistuneeseen tulokseen sitoutuminen ja sen  
 eteen työskentely
• Taimihankintaprosessin omistajuuden määrittely
• Taimitarpeen ennakointiprosessin luominen
• Taimihankintojen seurantatiedon koonti ja käyttö
• Taimitarpeiden luokitteluprosessi perus- ja   
 erikoistaimiin
• Taimistojen kanssa tehtävien sopimusten   
 ehtojen päivitys

Suositellut keskeisimmät ja kiireellisimmät  
kehitystoimet (tarkemmin kappaleessa 4 .4)
• KYMPin sisäisen tahtotilan määrittely ja siihen   
 sitoutuminen
• Taimiasioihin liittyvien vastuiden ja prosessin   
 omistajuuden määrittely
• Seuraavan hankintakauden hankintatapojen   
 valinta ja hankinnan valmistelu
• Erikois- ja perustaimien ja näitä vaativien   
 hankkeiden määrittely
• Sisäisten ja ulkoisten viestintäkäytäntöjen   
 luominen ja käyttöönotto
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Kaupungin kasvien hankinnassa on vaikea välttää tai-
mihankintaan panostettujen tilaajan resurssien ja 
saavutettavan laadun, saatavuuden ja koko hankinta-
prosessin kontrollin välistä suhdetta.  Taloudellisesti ja 
laadullisesti tehokkaaseen ja toimivaan taimihankinta-
prosessiin tulee satsata joko tilaajan henkilöresursseja 
tai vaihtoehtoisesti hankkia ostopalveluita. Sisäiset hen-
kilöresurssit voidaan nähdä kuitenkin ulkoisia resursse-
ja vaikuttavimpina, koska taimiin liittyy työtehtäviä, joi-
ta ei voida ainakaan kokonaan ulkoistaa organisaation 
ulkopuolelle. Ilman riittäviä panostuksia taimien saata-
vuuteen, sisäiseen ja ulkoiseen laatuun, oikea-aikaiseen 
hankintaan ja taimitiedon saantiin on tilaajaorganisaa-
tion vaikea saavuttaa riittävä ote ja vaikutusmahdolli-
suudet taimihankintoihin.

Työssä esitetyt jatkotoimenpiteet voidaan nähdä moni-
vaiheisina.  Kuvassa 24 on esitetty karkea tiekartta siitä, 
miten kaupungin tulisi edetä kehitystyön parissa.

Kehitystoimenpiteet voidaan jaotella karkeasti kolmeen 
eri vaiheeseen; ensimmäinen vaihe kattaa toimenpiteet 
ennen seuraavaa taimihankintakilpailutusta keväällä 
2021. Vaiheen keskeisimpänä tavoitteena on kehitys-
työn tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittäminen. 
Vaihe kaksi sijoittuu ajallisesti kahden taimihankinta-
kilpailutuksen väliin, ja tälle ajanjaksolle kohdistuu toi-
menpiteistä merkittävin osa. Taimihankintakilpailutus-
ten välissä on oleellista analysoida, mikä edellisessä 
kilpailutuksessa on onnistunut ja mitä voidaan edelleen 
kehittää uuteen taimihankintakierrokseen. Vaihe kolme 
kattaa tilan, jossa ollaan vaiheen 2 jälkeen toteutetta-
van kilpailutuksen jälkeen. Vaihetta kolme voidaan pitää 
eräänlaisena tavoitetilana, jossa merkittävä osa työssä 
esitellyistä toimenpiteistä on toteutettu, ja KYMP-toimi-
ala on organisoitunut uuden toimintamallin mukaisesti. 
Käytössä ovat tällöin parhaimmat ja toimivimmat han-
kintamallit, ja yhteistyö taimistojen kanssa on vuorovai-
kutteista ja aktiivista. 

Tehdyn selvityksen avulla Helsingin kaupunki kykenee 
jatkokehittämään organisaation sisäistä taimiproses-
sia, kokeilemaan uusia hankintamalleja sekä jatkoke-
hittämään vuorovaikutusta taimistojen kanssa. Työn 
yhteydessä toteutettu haastatteluaineisto kattoi laajasti 
Helsingin kaupungin, suomalaisten taimistojen sekä 
suomalaisten ja ulkomaalaisten kaupunkien kokemuk-
sia ja näkemyksiä taimihankintaprosessista. Tämä lie-
nee perusteellisin Suomessa toteutettu selvitystyö ai-
healueesta. 



syksy 2020 – kevät 2021             kevät 2021 – kevät 2025          kevät 2025 →
VAIHE 1             VAIHE 2          VAIHE 3

• Sisäisen tahtotilan muodos- 
taminen ja selkeyttäminen  
“Kick start” – KYMPin sisäinen 
taimityöpaja 

• Taimihankintaryhmän toimin-
nan jatkaminen ja kehittäminen 

• Sisäisten vastuiden ja työteh- 
tävien selkeyttäminen 

• Seuraavalla kilpailutuskaudella   
kokeiltavien uusien hankinta- 
mallien valinta 

• Sisäisesti toteutettavien 
toimenpiteiden priorisointi ja 
ensimmäisten toimenpiteiden 
kehitystyön käynnistäminen 

• Ulkoisten viestintävastuiden ja 
-käytäntöjen (erityisesti taimis-
tojen suuntaan) määrittäminen

• Tilaaja kilpailuttaa uuden 
hankintasopimuksen tai 
määrittelee sen vaatimukset ja 
pisteytyksen

• Kokeillaan vaiheessa 1 valittuja 
uusia hankintamalleja ja analy-
soidaan kokemuksia 

• Järjestetään taimiseminaari, 
jossa kerätään näkemyksiä, 
miten kaupungin taimihankinta-
prosessi on kehittynyt taimis- 
tojen näkökulmasta, ja mitä 
asioita tulisi jatkokehittää  

• Ylläpidetään ja kehitetään uusia 
viestintävastuita ja -käytäntöjä 
taimistojen suuntaan 

• Viestitään valittujen toimenpi- 
teiden kehitystyön etenemises- 
tä sekä saaduista onnistumisis-
ta organisaatiolle

• Kilpailutetaan uusi hankintakausi 
hyödyntäen parasta hankintam-
allia tai yhdistelmää 

• Varmistetaan, että kaupunki on  
organisoitunut uuden toimintam-
allin mukaisesti 

• Tiedotetaan Helsingin kaupungin  
organisaation sisällä taimi-
hankintaprosessin hyödyistä 
ja mahdollisuuksien mukaan 
hyödynnetään samaa analogiaa 
myös muiden prosessien kehi-
tyksessä 

• Ylläpidetään jatkuvan oppimisen 
sekä kehittämisen ilmapiiriä ja 
kulttuuria  

• Etsitään aktiivisesti yhteistyössä 
taimistojen kanssa keinoja, joilla 
taimitarve saataisiin entistä 
aiemmin tietoon

Taimihankinnan kilpailutus 
                  2021 

Taimihankinnan kilpailutus 
                     2025 
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Kuva 24 . Tiekartta toiminnan kehittämiselle.



Kuva 25 . Sypressien astiataimituotantoa juurten kiertymistä estävissä erikoisruukuissa 
Floridassa (Cherry Lake Tree Farm).
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Tämän työn yhteydessä nousi esiin useita taimihankin-
taan liittyviä jatkoselvitystarpeita. Jotta kaupunki voi 
toimia linjakkaasti ja edistää omia, lautakuntien tai kau-
punginhallituksen hyväksymiä tavoitteitaan, tarvitaan 
tietoa rakennetun ympäristön kasvillisuudesta. Sekä 
kasvillisuuden määrä että istutetun kasvillisuuden laji-
suhteet ja lajisto, niin koko kaupungissa kuin aluetasol-
lakin, ovat tavoitteiden toteuttamisessa ja sen seuran-
nassa oleellisia.

Kasvillisuuteen liittyvien sitovien tavoitteiden määrit-
tely kaupungin strategian seuraavalle strategiakaudel-
le olisi tarpeen, jotta voidaan määrittää toimenpiteitä 
niiden saavuttamiseksi ja seurata tavoitteiden toteutu-
mista. Esimerkiksi koko kaupungin tason latvuspeittä-
vyystavoitteet tai istutettujen puiden määrätavoitteet 
ovat kaupungeissa yhä yleisempiä. Tämä edellyttäisi 
myös hankittujen ja istutettujen taimien systemaattista 
tilastointia, johon olisi kehitettävä mahdollisimman au-
tomaattinen toimintatapa.

Istutettavien taimien vaikutus kaupunkiluonnon moni-
muotoisuuteen sekä kasvilajiston monipuolistumisen 
että kasveista riippuvan eliöstön ja elinympäristöjen 
luomisen kautta on heikosti tunnettua, eikä rakennettu 
ympäristö ole toistaiseksi ollut juurikaan monimuotoi-
suustarkastelun piirissä. Tällainen tieto olisi kuitenkin 
selvästi tarpeen, sillä yhä suurempi osa Helsinkiä on ra-
kentamisen vaikutuspiirissä. Kasvillisuuden monimuo-
toisuuden rooli riskinhallinnassa, erimerkiksi laajojen 
kasvintuhoojaepidemioiden ehkäisyssä, on merkittävä 
koko kaupungin tason lisäksi myös pienemmässä mit-
takaavassa.  Alueellisten lajisto- ja monimuotoisuus-
tavoitteiden määritteleminen mm. yleisten alueiden 
suunnitelmissa edistäisi alueellista näkökulmaa kasvil-
lisuuteen liittyvässä riskinhallinnassa.

6 Jatkoselvitystarpeet
Staran toimintamahdollisuudet, kiinnostus ja haluama 
rooli mahdollisena taimihankintapalvelun tai muiden 
taimiin liittyvien palveluiden, kuten sopimusten kilpailu-
tusten tarjoajana tulisi selvittää ja huomioida tulevassa 
taimihankinnan toimintatavassa. Samalla voitaisiin luo-
da suuntaviivoja myös pidemmälle tulevaisuuteen, jol-
loin Staralla olisi paremmat lähtökohdat kehittää oman 
taimistonsa toimintaa.

Koska taimihankinnan yhdistelmämallien käyttö edellyt-
tää, että taimihankinta eri malleilla on selvästi eroteltu, 
erityishankkeiden ja erityistaimitarpeiden tunnistami-
nen on keskeisessä roolissa tulevaisuuden taimihankin-
nassa. Siihen täytyy jatkossa kehittää selkeä toiminta-
malli, jonka suuntaviivoja on tässä työssä käsitelty vasta 
alustavasti. Myös taimitarpeen ennakoinnin tietojärjes-
telmä olisi jatkossa keskeinen kehityskohde hankintata-
vasta riippumatta.
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LIITE 1: Kooste haastatteluista
 
Miten haastattelut tehtiin?
Helsingin nykyisestä taimihankintamenettelystä ja sii-
hen liittyvistä toimintatavoista, sekä niistä kertyneistä 
kokemuksista sekä kehitysehdotuksista kerättiin tie-
toa laajoilla haastatteluilla. Hankkeen ohjausryhmä on 
nimennyt haastateltavat, joita kaikkia yksi konsultin 
työryhmästä haastatteli luottamuksellisesti. Helsingin 
kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalta haastatel-
tiin 29 henkilöä, jotka edustivat 11 eri palvelua tai yksik-
köä. Lisäksi haastateltiin nykyisessä puitejärjestelyssä 
mukana olevia taimistoja ja Taimistoviljelijät ry:tä (yht. 
11 henkeä) ja muutamia henkilöitä Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelu Starasta, sekä muutamia konsulttivi-
hervalvojia, jotka tekevät rakennuttajan tilaamana viher-
valvontaa Helsingin kaupungin työmailla. Lisäksi haasta-
teltiin yhteensä kuuden kaupungin edustajia Suomessa 
ja muissa pohjoismaissa taimihankinnan käytännöistä 
ja kokemuksista. Useimmissa haastateltavien ryhmissä 
oli havaittavissa aineiston saturoitumista, eli viimeisis-
sä haastatteluissa ei enää saatu oleellista uutta tietoa. 
Tämä on seurausta suuresta haastateltavien määrästä, 
mutta se kertoo osaltaan myös siitä, että haastattelussa 
on saavutettu hyvä kattavuus.

Haastattelut tehtiin yhtä lukuun ottamatta etähaastat-
teluina joko Teamsin tai Skypen kautta, tai puhelimitse. 
Haastattelun alussa esiteltiin kaikille hanketta ja sen 
tavoitteita saman lyhyen ppt-esityksen pohjalta. Yksi-
löhaastatteluja tehtiin 21 ja pienryhmähaastatteluja 2-5 
hengen ryhmissä tehtiin 15. Haastattelut toteutettiin 
noin 45-90 minuutin mittaisina teemahaastatteluina, 
jossa käsiteltiin järjestelmällisesti tietyt teemat, mut-
ta haastateltavat saivat varsin vapaasti kertoa niistä, 
ja haastattelun lopussa myös muista taimihankintaan 
liittyvistä teemoista. Menetelmän tarkoituksena oli saa-
da esiin laajasti tietoa ja kokemuksia, myös niitä, joita 
haastattelija ei osannut kysyä. Lähes kaikki haastattelut 
(noin 90%) nauhoitettiin ja niistä kirjoitettiin ensin haas-
tattelun aikana muistiinpanot, jotka vielä tarkistettiin ja 
täydennettiin nauhalta.

Haastatteluaineistosta koostettiin toimijaryhmittäin yh-
teiset ja yleiset näkemykset ja kokemukset haastattelun 
teemoista, samalla pyrittiin poistamaan mahdollisuus 
yhdistää tiettyjä kantoja ja kommentteja henkilöihin. 
KYMPin haastattelut toimivat lähtöaineistona nykyisen 
taimiprosessin selvittämiselle. Samoin niiden kautta 
koottiin tietoa kokemuksista nykyisestä hankintata-
vasta, toiveita ja näkemyksiä siitä miten jatkossa tulisi 
toimia sekä omasta todellisesta ja toivotusta roolista 
taimiasioissa. 

Taimistoilta selvitettiin, mitä ongelmia nykyjärjestelyssä 
taimitoimittajien kannalta on, ja miten Helsingin taimet 
kannattaisi tulevaisuudessa hankkia. Muilta suomalai-
silta ja ulkomaisilta kaupungeilta saatiin esimerkkejä ja 

kokemuksia erilaisista taimihankinnan tavoista ja sisäi-
sistä hankintaan liittyvistä toimintatavoista. 

Kaavoitus ja strateginen suunnittelu 
Haastattelujen perusteella kaavoitus, jolla on suuri rooli 
kaupungin kasvillisuuden tilan ja elinehtojen määritte-
lijänä, on taimiprosessin kannalta vielä liian abstrakti 
ja kasvillisuuden sijoittelun tasolta on liian pitkä matka 
esim. kasvilajivalintoihin. Kaavoituksessa voidaan si-
joittaa esim. katupuurivi pääkadulle, mutta sen lähiym-
päristöstä ja elinehdoista ei yleensä ole vielä riittävää 
tietoa, jotta lajivalintaa voitaisiin tehdä. Myös taimimää-
rät jäävät helposti irrallisiksi; vaikka kahden puurivin 
reunustamaa bulevardia olisi tietty kilometrimäärä, 
taimitiheyteen vaikuttaa myös mm. kunnallistekniikan 
sijoittelu, ja taimimääräarvio voisi poiketa todellisesta 
paljonkin. Kuitenkin kaava voi kertoa tahtotilasta kas-
villisuuden suhteen: onko sille tilaa, ja miten suuri rooli 
kasvillisuudella alueella on. 

Yleisten alueiden suunnittelu (ent. aluesuunnittelu) on jo 
selvästi lähempänä konkreettista kasvillisuussuunnitte-
lua kuin kaavoitus, mutta taimihankinta on edelleen kau-
kainen asia. Yleisten alueiden suunnittelun piirissä ovat 
jo kaavoitetut, rakennetut alueet ja niiden hankesuun-
nittelu, ja tekeillä olevan hankesuunnitelmien uudistuk-
sen kautta nähtiin mahdollisuuksia päästä jo nykyistä 
aiemmin havaitsemaan sellaisia uudis- ja peruskunnos-
tushankkeita, joissa on erityisiä taimitarpeita. Katujen 
ja kujanteiden osalta peruskunnostustarpeet perustu-
vat lähes täysin liikenteen ja kunnallistekniikan tarpei-
siin, eikä niillä ole yhteyttä yleisten alueiden suunnitte-
lun hankeohjelmiin. Uudet kaava-alueet ja maankäytön 
suunnittelu jäävät nekin yleisten alueiden suunnittelun 
ulkopuolelle; sen piirissä nähtiin siis mahdollisuuksia 
parantaa taimitarpeen ennakointia, mutta vain jo kaa-
voitettujen alueiden vihersuunnittelun osalta. 

Kaupunkitila ja verkostot -yksikössä tehdään strategis-
ta suunnittelua koko kaupungin kattavalla mittakaavalla. 
Myös istutettavan kasvillisuuden lajiston ja monimuotoi-
suuden kehittymistä koskeva tavoitteenasettelu ja subs-
tanssiosaaminen sijoittuu yksikköön. Sen tekemiä suun-
taviivoja on tarkoitus noudattaa kaikessa rakennettujen 
alueiden kasvillisuussuunnittelussa, mutta todellisuu-
dessa vaikutusmahdollisuudet suunnitteluttamiseen 
riippuvat siitä, onko asiantuntija pyydetty hankkeeseen 
mukaan vaiko ei. Luotuja linjauksia ja ohjeita ei välttä-
mättä noudateta, sillä vallan ja vastuun jako, yhteinen 
tahtotila ja tavoite organisaatiotasolla eivät ole selkeät. 

Yhteinen strategisen suunnittelun ja johdon huolenaihe 
oli kasvitiedon saaminen ja sen hyödyntäminen. Kaivat-
tiin sekä tietoa suunnitelluista että myös todellisuudes-
sa istutetuista kasveista, niiden määristä ja alueellises-
ta jakaumasta. Puisto- ja vihersuunnittelussa on otettu 
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käyttöön yhtenäinen taimilistapohja (Excel), joka voisi 
palvella suunnitteluvaiheen kasvitiedon keruuta, jos sitä 
alettaisiin systemaattisesti käyttää kaikessa kaupungin 
suunnittelussa, mihin kasvit liittyvät (metsä, viher, katu, 
kiinteistö). Kasvinterveyslain mukaan kaikilla taimilla on 
nykyään oltava kasvipassi, ja se kuuluu rakennuttamis-
kohteiden luovutusaineistoon, mikä lähtökohtaisesti pa-
rantaa tilaajan tiedonsaantia kohteisiin todellisuudessa 
istutetuista taimista. Tämä kasvitiedon minimitaso on 
silti vielä melko etäällä käyttökelpoisesta tietokannasta, 
ja kasvitietoon liittyvät kehittämistarpeet ovat ilmeiset. 

Puisto-, viher- ja katusuunnitteluttaminen
Puisto- ja vihersuunnitteluttaminen sijoittuu omaan 
yksikköönsä ja katu- ja liikennesuunnittelu omaansa. 
Yksikköjen päärooli on tilata suunnittelua suunnittelu-
konsulteilta. Kasvillisuutta suunnitellaan kummankin 
yksikön piirissä, mutta käytännössä myös katu- ja lii-
kennesuunnittelun kasvillisuussuunnittelusta tai mää-
rittelystä suunnittelua tilattaessa, ja suunnitelmien 
kommentoinnista, vastaavat puisto- ja vihersuunnit-
telun tilaajat. Katu- ja liikennesuunnittelulla ei näin ol-
len käytännössä ole roolia kasvillisuussuunnittelussa. 
Myöskään vihersuunnitteluttajat eivät näe rooliaan tai-
mihankintaprosessissa kovin vahvana. Näin siitä huo-
limatta, että suunnitteluttamiseen teettämä ja tilaama 
toteutus- ja rakennussuunnittelu on konkreettisesti se 
vaihe, jolloin aiempien suunnitteluvaiheiden vielä melko 
abstraktit ja epätarkat kasvillisuuskohteet realisoituvat 
laji- ja kokotiedon sisältäväksi istutettavan taimen suun-
nitelmaksi.

Puisto- ja vihersuunnitteluttamisen haastateltavat kat-
soivat varsin yksimielisesti, että hankkeen tullessa 
suunnitteluttamiseen on jo liian myöhäistä tunnistaa 
hankkeiden erityistarpeita kasvillisuuteen ja taimiin liit-
tyen. Tämä pitäisi tapahtua jo aikaisemmin, hankkeista-
misen ja hankesuunnittelun vaiheessa. Kytkös näistä ai-
emmista vaiheista suunnitteluttamiseen on heikko, eikä 
tieto mahdollisesti havaituista kasvillisuuteen liittyvistä 
erityistarpeista siirry eteenpäin. Suunnitteluttamisessa 
ajallinen etäisyys itse rakennuttamiseen on enää noin 
vuoden luokkaa, olettaen että hankkeen rakennuttamis-
ta ei eri syistä viivästetä, mikä ei riitä edesauttamaan 
haastavia hankintoja, erityisesti katupuiden taimia. 

Rakennuttaminen
Rakennuttamisessa taimiin liittyvät asiat koettiin kaik-
kein hankalimmaksi KYMPin eri yksiköistä tai toimijois-
ta. Ongelmia nähtiin sekä taimitarpeen ennakoinnissa, 
taloshallinnossa, että vastuun ja tehtävien resurssoin-
nissa ja sijoittumisessa KYMPin sisällä. Yksiköstä haas-
tateltiin viisi henkeä (yksi ryhmä ja kaksi yksilöhaastat-
telua; kahdella haastatellulla viheralan koulutus), joista 
suurin osa oli sitä mieltä, että nykyisenkaltainen taimien 
tilaajahankinta ei voi jatkua. Työmäärä ja vastuu nähtiin 
kohtuuttomaksi, ja haastateltava toivat vahvasti esiin 
mm. sen, että ulkopuolisesta valvojasta on taimiasiois-
sa rajallisesti apua, koska rakennuttajan vastuuta ei voi 
ulkoistaa. 

Taimien tilaaminen ja saatavuuden selvittäminen kuu-
luisi 2017-2020 puitesopimuksen tilaajahankintamal-
lin mukaan rakennuttajalle, mutta tehtävät on siirretty 
Taimipalvelut-sopimuksella Staran hoidettavaksi. Tästä 
huolimatta tilaajatehtävät ja -vastuut, sekä erityisesti 
laskujen asiatarkastus, nähtiin kohtuuttoman työläänä. 
Ihannetilanteena pidettiin laajalti sitä, että taimet sisäl-
tyvät urakoihin eli ovat urakoitsijan hankkimia ja näin 
ollen täysin urakoitsijan vastuulla, ja sisältyvät suoraan 
urakoitsijan laskuun. Taimihankintaa koskevat työläyden 
ja hankaluuden kokemukset eivät juurikaan korreloineet 
siihen, minkä verran viheralan koulutusta, kokemusta 
ja osaamista haastateltavilla oli, mutta haastateltavien 
pienen määrän ja sisäisen tehtävänjaon takia mahdolli-
sesti koetun osaamisvajeen vaikutusta kokemuksiin on 
vaikea arvioida.

Haastateltavat tiedostivat myös, että taimien laadunval-
vontaa on jatkossakin tehtävä paljon, ja sitä on sisäises-
ti siirretty tietyille henkilöille. Nämä henkilöt puolestaan 
näkivät, että laadunvarmistuksen tarve ei riipu oleelli-
sesti taimien hankintatavasta, vaan näkivät joka tapauk-
sessa tarpeelliseksi satsata siihen resursseja myös tu-
levaisuudessa. 

Tilaajan hankkimat taimet, joita urakoitsija takuuaika-
na hoitaa, nähtiin vakavana potentiaalisena ongelmana 
– jos taimia menehtyisi, olisi vaikea osoittaa oliko syy 
urakoitsijan ylläpito vai tilaajan taimilaatu. Käytännössä 
näissä tilanteissa taimisto oli kantanut vastuun toimitta-
malla korvaavat taimet, ja tilaajan ja urakoitsijan välillä 
oli sovittu, että tilaaja hankkii taimet, urakoitsija vastaa 
uudelleenistutustyöstä. Näin ollen tilaaja ei tässä suh-
teessa kärsinyt taloudellisia seuraamuksia, mutta tästä 
huolimatta tilanteen epäselvyys koettiin suurena rasit-
teena rakennuttamisessa.

Valvojakonsultit
Valvojakonsultit tarjoavat rakennuttamiselle viherra-
kentamisen valvontapalveluita. He esimerkiksi käyvät 
työmaalla hyväksymässä rakentamisen eri välivaiheita 
kuten kasvualustoja ennen kylvöä tai istutusta, pohjara-
kenteita ennen niiden peittämistä, tarkistavat saapuvia 
taimia, ja osallistuvat työmaiden käytännön ongelmati-
lanteiden ratkomiseen. 

Helsingin kaupungin hankkeissa valvojakonsultit osal-
listuivat taimiasioihin erityisesti siten, että he kävivät 
Staran taimistolla Talissa laatutarkastamassa ja hyväk-
symässä tilaajan hankkimat taimet ennen niiden vientiä 
työmaalle ja istutusta. Tilaajahankinta ja KYMPin ja Sta-
ran välinen Taimipalvelut -sopimus näkyi valvonnassa 
Staran rakentamissa hankkeissa varsin vähän, lähinnä 
pöytäkirjoihin ja tilauspapereihin liittyvänä muodollisuu-
tena. 

Valvojat toivoivat taimien tarkastusprosessiin lisää jär-
jestelmällisyyttä ja selvästi sovittuja toimintatapoja; ny-
kyinen malli toimi hyvin, mutta henkilöityi vahvasti muu-
tamiin toimijoihin ja heidän keskinäisiin sopimuksiinsa 
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siitä, miten asiat tehdään. Siksi nykyjärjestely katsottiin 
varsin haavoittuvaksi. Lisäksi nähtiin, että taimien laa-
dunvalvontaa tulisi terävöittää lisää, ja laatupalautetta 
pitäisi saada kulkemaan vahvemmin taimen tuottajalle 
saakka. Toisaalta tiedostettiin myös se riski, että mikäli 
taimia hylätään usein, niiden saatavuus voi kärsiä. Val-
vojien kokemukset taimien valinnasta taimistolla olivat 
muutaman tapauksen perusteella huonoja – siitä ei ollut 
käytännössä ollut vaivaa vastaavaa hyötyä.

Kilpailutus
Rakennuttamispalvelun kilpailutusyksikössä tehtiin tai-
mien minikilpailutus silloin, kun rakennuttaja katsoi sen 
syystä tai toisesta tarpeelliseksi. Käytännössä tapa-
ukset liittyivät suuriin eriin vaikeasti hankittavia suuria 
katupuita, joita ei ole ollut puitesopimushinnastoissa. 
Minikilpailutuksessa kilpailutusyksikkö saa hankitta-
via taimia koskevat tiedot rakennuttamisessa olevalta 
hankehenkilöltä. Hän määrittelee, mitä ja miten paljon 
hankitaan, ja mihin puitesopimuksen osa-alueeseen 
(puut, havut, perennat, pensaat) se kuuluu. Toistaisek-
si kaikki minikilpailutukset ovat sisältäneet vain yhden 
osa-alueen taimia. Minikilpailutuksen kautta tehtävästä 
hankinnasta on tehtävä erillinen hankintapäätös ja tila-
us erikseen, toisin kuin puitesopimuksen hinnastosta 
hankittaessa.

Olemassa oleva puitesopimus tekee käytännön mini-
kilpailutuksesta sähköisessä järjestelmässä helppoa. 
Mahdollisina sekä kilpailutusyksikköä että rakennutta-
jaa palvelevina kehitysehdotuksina tuotiin esiin muu-
tamia ohjeita ja dokumenttipohjia: valmiit päätös- ja 
päätösotepohjat hankintapäätöksille ja kirjalliset ohjeet 
siihen, mitä tietoja minikilpailutusta varten toimitetaan 
kilpailutusyksikölle. Lisäksi toivottiin, että puitesopi-
muksen kilpailutuksesta periytettäisiin hankintayksi-
kölle käyttöoikeudet, ettei puitesopimuskumppaneiden 
tietoja tarvitsisi syöttää järjestelmään uudelleen. Lisäk-
si puitesopimuskumppaneilta tulisi edellyttää ja tehdä 
selväksi, että sähköisen tarjouspalvelun käytön on su-
juttava, ja yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla.

Taloushallinto
Taloushallinto osallistuu taimien tilaus- ja laskutuspro-
sessiin. Kun rakennuttajalta tulee tieto taimitilauksesta, 
tilaus saa taloushallinnossa tilausnumeron ja se syöte-
tään järjestelmään sekä lähetetään kyseiselle taimistol-
le. Tilauksen kopio lähtee myös Staralle ennakkotietona 
Taimipalvelua varten. Taimilaskun tullessa taimistolta 
sähköisesti, se viedään laskunhallintajärjestelmään. 
Laskulla tulee olla näkyvissä tilausnumero, projektinu-
mero ja ne puitesopimuksen osa-alueet, mihin kukin 
artikkeli kuuluu. Tietojen puuttuessa näiden selvittelyä 
tehdään ensisijaisesti taloushallinnossa, ja ellei se on-
nistu, yhdessä rakennuttamisen projektinjohtajan kans-
sa. Kun tekniset virheet laskulta on korjattu, se sidotaan 
tilausnumeroon ja lasku lähtee sisäiseen kiertoon.

Sisäisessä kierrossa rakennuttajan projektinjohtaja 
asiatarkastaa laskun. Jos siinä on huomautettavaa, 

joko taloushallinto tai rakennuttaja pyytää hyvitystä 
taimistolta. Kun projektinjohtaja on hyväksynyt laskun, 
esimies hyväksyy sen, ja lasku palaa taloushallintoon, 
mistä annetaan lupa laskun siirtämiseen maksuun. Täs-
sä prosessissa taimilaskut eivät eroa muista tilaajahan-
kinnoista kuin ainoastaan siten, että tilauksesta toimite-
taan kopio Staralle. 

Suurimpana ongelmana pidettiin laskujen runsaita rivi- 
ja viitetietoja ja sitä, että laskurivien lajittelu puiteso-
pimuksen osa-alueille oli vaikeaa, jos se oli taimistolla 
tehty puutteellisesti. Tämä lienee mahdollista korjata 
helposti puitesopimuksen osa-alueittain jaotellun hin-
naston avulla. Pääongelmaksi näytti muodostuvan 
se, että rakennuttamisen kanssa yhdessä selvitettä-
vät asiat viivästyivät helposti. Myös taloushallinnossa 
nähtiin, että olisi helpointa, mikäli taimet sisältyisivät 
urakoihin, ja pienisummaiset taimilaskut jäävät kiireti-
lanteissa helposti viimeiseksi. Kovin painokasta palau-
tetta taloushallinto ei taimiasioiden hoidosta kuitenkaan 
haastattelussa antanut.

 Ylläpidon tilaajat 
KYMPin vastuulla olevien viher- ja muiden kasvilli-
suusalueiden ylläpidon tilaajien roolina taimiasioissa 
oli paikkaus- ja korvaustaimien hankinta ja paljon tätä 
keskeisemmin rakennuttamisesta ylläpitoon siirtyvien 
alueiden kasvillisuuden vastaanotto ja jatkoylläpidon ti-
laaminen. Korvaus- ja paikkaustaimien hankinta oli mää-
rällisesti vähäistä, eikä korvaavia taimia olisi ylipäätään 
välttämätöntä hankkia puitesopimuksen kautta. Valta-
osa taimista olikin lähivuosina ollut ylläpitourakoitsijan 
itse hankkimia. Tilaajan hankkimien taimien osalta saat-
toi olla hankaluuksia mm. tavoittaa ylläpitourakoitsijalta 
henkilöä tekemään istutustyötä tai löytää taimen korva-
ustarpeeseen syyllistä tahoa taimen maksajaksi.

Haasteina taimihankinnassa nähtiin se, että ylläpidolla 
oli vähän vaikutusmahdollisuuksia taimilaatuun, joka 
kuitenkin vaikutti määräävästi kasvien, erityisesti pui-
den, tulevaan ylläpitotarpeeseen. Laatuongelmiin ei 
juuri koettu voitavan vaikuttaa, vaikka niiden vaikutuk-
set kasautuvat ylläpidon pitkien vuosikymmenien työ-
taakaksi. Tässä nähtiinkin tärkeäksi sitouttaa kaikkia 
taimiprosessissa mukana olevia tahoja nykyistä paljon 
vahvemmin laadullisesti hyvään lopputulokseen. Lisäk-
si arvioitiin, että paikkaustaimien hankintamenettely on 
pieneen tarpeeseen nähden raskas ja joustamaton. 

Metsätaimien (ns. maisemointitaimet ja metsäpuun tai-
met) nykyinen hankintaprosessi oli yksi harvoja hyvin 
toimivia kohtia nykyisessä taimihankinnassa. Taimet 
hankitaan ylläpidon taimihankintana - metsäthän eivät 
ole rakennettavia kohteita, vaikka niissä voidaan joskus 
uudistaa suuriakin alueita. Prosessi koettiin toimivaksi, 
ja se onkin ilmeisen yksinkertainen ja aikataulullisesti 
vähemmän haastava verrattuna useimpiin muihin tai-
mihankinnan prosesseihin. Prosessissa oli mukana vain 
3 tahoa, parhaimmillaan vähemmän kuin puoli tusinaa 
henkilöä. Pienen taimikoon takia tarpeen ennakointi ei 
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toimintatapaan tehtiin lautakuntakäsittelyn myötä, ja se 
vesitti osittain huolella pohditun taimilaatupainotuksen. 
Lisäksi puitetarjouksen hinnat on muodostettu sisältä-
mään rahtikulun yksikköhinnassa. Tästä on seurannut 
useita käytännön ongelmia, kuten hankekohtaisen tai-
mihankinnan hajoaminen pieniin osahankintoihin. Tämä 
ei välttämättä ole enää perusteltavissa, sillä tilaaja ha-
luaa huomioida toiminnan hiilijalanjäljen entistä vah-
vemmin.

Puitesopimuksen valmistelussa tarkoitus oli luoda sel-
lainen toimintatapa, joka on toteutunutta linjakkaampi 
varsinaisen hankintavaiheen osalta. Puitesopimuksen 
kautta tehtävät hankinnat oli tarkoitus käytännössä 
hoitaa niin, että rakennuttaja määrittelee tilattavat tai-
met urakka-asiakirjoissa ja osoittaa sen puitejärjeste-
lyssä mukana olevan taimiston, josta taimet hankitaan. 
Taimien tilauksen ja hankinnan olisi tehnyt urakoitsija. 
Saatavuuden selvittäminen ja hankintapaikan määritte-
ly olisi kuitenkin ollut tilaajan tehtävä. 

Tilaajan organisaatiomuutosten vuoksi taimikoordi-
naatin työpanos menetettiin hyvin pian nykyisen puite-
kauden alkaessa. Taimihankinnan puitejärjestelyn uusi 
haltija, ROHA, ei ollut ollut niiden valmistelussa mukana. 
Täytäntöönpanoa jatkettiin uuden haltijan toimesta ja 
puitejärjestelyn käytön tueksi valmisteltiin ja solmittiin 
Taimipalvelut-sopimus Staran kanssa. Yleinen tyyty-
mättömyys järjestelyyn tilaajan päässä oli ollut tiedossa 
jo pitkään, mutta puitesopimuksen optiokausia otettiin 
käyttöön sekä kokemuksen keräämiseksi että siksi, et-
tei ollut resursseja valmistella uutta kilpailutusta.

Puitesopimuksen tai muun tilaajahankinnan nähtiin 
edelleen olevan erittäin perusteltua, esimerkiksi taimi-
laadun, tilaajan vastuullisuus- ja muiden velvoitteiden 
ja kokonaiskustannusten hallinnan vuoksi. Erityisesti 
katu-urakoissa näkyy, että kaikki urakoitsijat ja aliura-
koitsijat eivät hallitse taimiasioita ja urakoitsijan hankki-
missa taimissa on ollut laatuongelmia. Myös taimimark-
kinaan vaikuttaminen ja saatavuuden helpottaminen 
tätä kautta on edelleen keskeinen syy jatkaa tilaajahan-
kintaa. Tilaajahankintaan tarvittaisiin kuitenkin laajempi 
keinovalikoima, jotta erilaisiin tarpeisiin voidaan löytää 
sopiva hankintatapa. Taimivastaavan tarve on erittäin 
ilmeinen, mutta sen löytämistä omasta organisaatiosta 
arvioitiin vaikeaksi, samoin uuden rekrytoinnin resurs-
sia tuskin löytyy. Taimivastaavan ulkoistamisen ongel-
mana nähtiin ainakin puitesopimuksen valvonnan vaati-
ma pääsy kaupungin taloushallinnon järjestelmiin.

Stara
Staralla on taimihankinta-asioissa useita rooleja. Sta-
ra on Helsingin kaupungin eniten käyttämä ympäris-
törakennus- ja ylläpitopalveluiden tuottaja. Staran ja 
KYMPin välinen Taimipalvelut-sopimus ulkoistaa usei-
ta taimihankintaan liittyviä tehtäviä KYMPistä Staralle. 
Sitä kautta tarjotaan myös tilaajan hankkimien taimien 
käyttöä helpottavaa logistiikka- ja välivarastopalvelua 
muillekin Helsingin kaupungin urakoita rakentaville 

metsä- ja maisemointitaimilla tarvitse saatavuuden ta-
kaamiseksi olla pitkää, vaan tyypillisesti yksi kasvukausi 
riittää.

Metsänviljelyä koskeva lainsäädäntö on johtanut siihen, 
että metsätaimien terveyden ja alkuperän seuranta ja 
siihen kohdistuvat vaatimukset on melko helppo määri-
tellä. Siksi taimien lisäyslähteen määrittely hankinnassa 
ei ole samalla tavalla ongelmallista kuin koristekasvien 
taimilla. Oleellisin parannustarve metsitystaimien han-
kinnassa oli se, että puitesopimuksessa olisi hyvä olla 
mukana useampikin kuin yksi metsä- ja maisemointi-
taimia tarjoava taimisto, jotta erikoistaimien saatavuus 
olisi parempaa. 

2017-21 puitesopimuksen kilpailutus ja sopimuksen 
haltija
Nykyisen puitesopimuksen kilpailutusta valmistelleiden 
henkilöiden sekä sopimuksen nykyisen haltijan haas-
tattelut toivat ilmi paljon hyödyllistä tietoa nykytilasta 
ja siihen johtaneista seikoista. On ilmeistä, että edelli-
sen puitesopimuksen valmistelussa oli huomioitu monia 
strategisesti ja pitkällä tähtäimellä arvokkaita näkökul-
mia ja seikkoja hyvin, vaikka ne eivät ole kohdallaan ny-
kyisessä toimintamallissa. Puitesopimuksen käyttöön-
otto jäi vaillinaiseksi ja sitä pantiin täytäntöön, edelleen 
vain osittain, vasta loppuvuodesta 2018 alkaen. 

Edellisen puitesopimuksen kilpailutuksen taustalla on 
ollut vahva strateginen näkemys siitä, että taimihan-
kintaan on saatava tukeva tilaajan ote. Sillä on haluttu 
estää hinnan nouseminen taimen keskeisimmäksi va-
lintaperusteeksi, ja painottaa sen sijaan laatuun ja kas-
vinterveyteen liittyviä kriteerejä. Kilpailutuksen tarjous-
pyynnössä tämä saatiinkin hyvin esiin. Lisäyslähteeseen 
liittyvä haaste oli ratkaistu vaatimalla Helsingin oloihin 
fenologisesti sopeutuneita kasveja. 

FinE- tai E-planta -kannat eivät ole 
kelvollisia julkisen hankinnan 
kriteerejä, sillä ne ovat rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Näiden 
tavaramerkkien rekisteröinti on ollut
julkisen hankinnan kannalta 
valitettavaa. Se kertonee ainakin 
vasta äskettäin tehdyn E-plantan 
rekisteröinnin kohdalla, että 
taimistojen päämarkkina on 
vähittäiskaupassa.

Vaikka itse puitekilpailutuksessa hinta ei ollut vahva 
kriteeri, ja kaikki laatuvaatimukset täyttäneet tarjoajat 
otettiin puitehankintakumppaneiksi, on valinta puitehin-
naston sisällä vahvasti hintaperusteinen. Tämä lisäys 
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urakoitsijoille. Palvelu, joka on sidoksissa Staran Talin 
taimistoon, sen henkilöstöön ja tiloihin, on mitoitettu 
suuremmalle taimimäärälle kuin nykyiset vuotuiset tai-
mihankinnat ovat, ja hankintamäärät voisivat sen puo-
lesta vielä hyvin kasvaa nykysopimuksen puitteissa.

Stara on kilpailuttanut nykyistä edellisen Helsingin tai-
mien hankinnan puitesopimuksen, jolloin hankinta on 
ollut urakoitsijahankintaa. Tuottajaorganisaatiossa on 
koettu siirtyminen tilaajahankintaan sanelupolitiikkana 
ja tuottajan osaamisen aliarvioimisena; tilaajan perus-
telut tilaajahankintaan siirtymisen hyödyistä eivät ole 
vakuuttaneet, eikä tilaajalla ole myöskään vaadittavaa 
osaamista. Lisäksi taimihankinnan siirtyessä tilaajan 
tehtäväksi henkilöresurssia ei siirtynyt tehtävien muka-
na, eikä tilaajapuolella näin ollen ole asian hoitamiseen 
resurssia.

Taimipalvelut-sopimuksen kautta tehtävä taimien saa-
tavuuden selvitys, tilaaminen ja vastaanotto- ja logis-
tiikkapalvelu Staran taimistolla Talissa on käytännössä 
pääosin yhden henkilön työpanoksen varassa. Sama 
henkilö on myös taimistoille päin sekä KYMPin että Sta-
ran hankintojen kasvot ja yhteyshenkilö, sillä KYMPissä 
yhteyshenkilöä ei ole ollut. Talin näkökulmasta yhteistyö 
taimistojen kanssa toimii hyvin, tilaajankin kanssa koh-
tuullisesti. 

Käytännössä Taimipalvelut-sopimukseen kuuluvien toi-
mintatapojen sujuvoittaminen ja kehittäminen on vienyt 
aikaa, koska niitä ei oltu mietitty etukäteen, mutta nyt 
taimien hankinnan prosessi toimii kohtuullisen hyvin. 
Staran asiantuntemus ja ymmärrys suomalaisista tai-
mimarkkinoista on erinomainen. Tilaajalle tyypillistä 
kiinnostusta ja uskoa markkinoihin vaikuttamiseen tai 
näkemystä kasvillisuuden kehittämisen suurista linjois-
ta ei tuottajaorganisaatiossa juuri jaettu. Erikoisten kas-
vien hankintaa pidettiin pääpiirteissään ei-toivottuna 
lisävaivana. 

Sopimustaimistot ovat erittäin tyytyväisiä Talin toimin-
taan. Tilaajan puolella monet tahot olivat myös erittäin 
tyytyväisiä, ja joissain haastatteluissa Staran taimi-
palvelut nähtiin jopa kriittiseksi päivittäisestä työstä 
selviämiselle. Jotkut kaipasivat hieman tiukempaa laa-
tukontrollia ja korkeampaa rimaa siinä, millaisia taimia 
taimistoilta hyväksytään toimituksiin. Virallisia rekla-
maatioita taimista tehdään harvoin, yleensä asioista 
sovitaan ilman reklamointia sopimustaimiston ja Talin 
välillä. Esimerkiksi yhteen kohteeseen liian pieninä toi-
mitettuja taimia on voitu siirtää hankkeeseen, johon ne 
kelpaavat.

Hankintarenkaan kahden hankkijan, Staran ja KYMPin, 
tilaukset kulkevat samoin Talin kautta, ja taimistoille 
päin tilaajat eivät vahvasti erotu, vaikka laskutuksessa 
ei tähän liittyviä epäselvyyksiä ole havaittu. Arvioitiin, 
että Staran suhteet taimistoihin kärsivät jossain mää-

rin siitä, että KYMPillä on ollut haasteita maksaa laskuja 
ajoissa, vaikka Staralla vastaavia ongelmia laskujen hoi-
dossa ei ole ollut. 

Staran oman taimiston hoidossa vahva kokemus on, 
että mitään erikoista ei ole järkeä tuottaa; ne jäävät kä-
siin erilaisista syistä. Taimistolla tuotetaan kilpailukielto 
huomioiden lähinnä hyvin suuria, rym 30-50 peruslajien 
puita pienimuotoisesti. Peruslajien tuotanto on menekil-
tään varmempaa ja tuo tasaisemmin tuloja kuin pienten 
erikoiserien tuottaminen tilaajalle. Pienten erikoiserien 
teko näyttäytyy Staralle kannattamattomana, ja lisäksi 
Stara arvioi, että taimien hävikkiriski varkauksien vuok-
si on merkittävä. Jotta tilaajan toiveita palveltaisiin tai-
mistolla, olisi taimistoon satsattava varoja (alueita olisi 
esimerkiksi aidattava), ja tilaajan olisi osaltaan myös 
kannettava tuotantoon liittyviä riskejä. 

Suomalaiset taimistot
Työssä haastateltiin kaikki kauden 2017-2020 puitehan-
kintajärjestelyssä mukana olevat taimistot sekä lisäksi 
Taimistoviljelijät ry:n edustaja. Muutamilta taimistoilta 
haastateltavana oli yksi, muutamista kaksi toimintaa 
keskeisesti johtavaa henkilöä; haastateltavien koko-
naismäärä oli 11 henkeä. Puitejärjestelyssä mukana ole-
va taimistot olivat myös vastanneet Helsingin taimihan-
kintaan koskevaan TVY:n kyselyyn ennen haastatteluja, 
ja tästä saatu raportti TVY:stä on ollut myös lähtöaineis-
tona haastattelujen koostamisessa.

Julkisen sektorin asiakkaiden yhteisiä ongelmia tai-
mistojen näkökulmasta ovat taimimenekin ennakoin-
nin puute, myöhäiset tiedustelut ja varaukset, ja näistä 
seuraava tuotannon ennakoinnin hankaluus taimistolla. 
Kun varauksia tehdään, ne eivät ole riittävän sitovia, ja 
taimistolle jää muutosten, peruutusten ja viivästysten 
takia taimia hävikiksi. 

Helsingin omina erityisongelmina nousivat vahvasti 
esiin epäreiluksi koettu rahdituksen sisällyttäminen 
yksikköhintoihin, pieni menekki ja yhteyshenkilön ja 
neuvotteluyhteyden puute. Nämä kokemukset jaettiin 
laajalti. Merkittävä osa taimistoista oli kokenut, että pui-
tesopimukseen kuuluvat myyntierät jäivät liian pieniksi. 

Oli ilmeistä, että hankinnat jakautuvat puitetaimistoille 
hyvin epätasaisesti, ja taimistoille itselleen ei ole ollut 
selkeää, miksi näin käy. Ne taimistot, joilla oli ollut vähän 
menekkiä puitesopimukseen, olivat nykyjärjestelyyn 
kaikkein tyytymättömimpiä ja pitivät sitä epäreiluna. 
Ylipäätään toivottiin enemmän avoimuutta kaupungin 
taholta esimerkiksi siitä, paljonko jonkin tuoteryhmän 
vuotuinen kokonaishankinta oli. Jonkinasteista luotta-
muspulaa kaupungin suuntaan koki lähes puolet haas-
tatelluista, ja huomattavan moni taimisto piti epäreiluut-
ta ja avoimuuden puutetta keskeisenä ongelmana jopa 
niin, että jatkossa ei haluttu osallistua kilpailutuksiin.
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Rahtikulut on jouduttu puitetarjouksissa laskemaan yk-
sikköhintoihin mukaan, mikä johtaa taimistolle huonoon 
kannattavuuteen ja jopa tappiolliseen toimintaan, kun 
toimituserät ovat pieniä. Tämä oli seikka, johon kaikki 
haastatellut taimistot kiinnittivät huomiota, sitä enem-
män, mitä pienempiä määriä kultakin oli tilattu, ja mitä 
pidemmästä toimitusmatkasta oli kyse. 

Toinen kommunikaatioon liittyvä, selvästi esiin nous-
sut ongelma oli yhteyshenkilön puute KYMPin osalta. 
Taimistot eivät saa virallista eivätkä epävirallista tietoa 
taimitarpeista tai kehityssunnista. Staran sopimuksen 
ja koko hankintarenkaan käytännön hankinnan osalta 
yhteydenpito Talin taimistoon sujui toisaalta hyvin tai 
jopa erinomaisesti, ja Talin taimisto koettiin erinomaise-
na yhteistyökumppanina käytännön taimitoimituksissa. 
Talin taimiston toimintaa ja sen tuomaa etua logistiikan 
ja aikataulujen osalta pidettiin lähes kaikissa taimistois-
sa tärkeänä. 

Sopimuksessa on annettu taimistoille mahdollisuus 
hinnan korotukseen sopimuskaudella, mutta pienelle 
toimijalle tämä voi olla käytännössä hyvin työlästä ja 
hankalaa. Olisi kuitenkin tärkeää, että hinnat seuraisivat 
tuotantokustannuksia, erityisesti kun sopimusten optio-
kausia otetaan käyttöön. 

Osa taimistoja oli joutunut odottamaan saataviaan kau-
pungilta hyvinkin pitkään. Jos laskuissa oli jotain vikaa 
tai puutetta, ei kaupungilta tullut asiasta yhteydenottoa, 
vaan piti itse kysellä perään. Se vaati yleensä kaksipor-
taista yhteydenottoa, ensin Taliin sen selvittämiseksi, 
keneltä saatavia pitäisi perätä, ja sitten nimettyyn henki-
löön. Tämä tilanne koettiin ylipäätään hyvin epäreiluksi. 
Stara toisaalta maksoi omat laskunsa aina hyvin, joten 
tästä syystä ja koska Talin taimistoon oli hyvät suhteet, 
Stara koettiin huomattavasti parempana asiakkaana, 
jopa niin että monet taimistot halusivat arvioida KYMPin 
ja Staran taimihankkijana erikseen. Sinänsä kahden eri 
asiakkaan kuuluminen hankintarenkaaseen ei juurikaan 
tuottanut ongelmia taimistoille, sillä toimitetut tilaustie-
dot olivat tämän suhteen olleet selviä, ja asiakkaiden 
erottamista ei pidetty muulta osin kuin laskutuksessa 
taimistoilla mitenkään relevanttina.

Nykyisessä puitesopimuksessa vaaditaan kaikkien 
aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä. Tätä pidettiin täysin 
mahdottomana ja kohtuuttomana. 

Nykyinen puitesopimusjärjestely sai yleensä suurim-
milta puitetoimittajilta paremman kouluarvosanan kuin 
pienemmiltä. Suurimmat ja useita tuotekoreja toimit-
taneet taimistot antoivat arvosanaksi yleensä 6–8, kun 
taas pienemmät ja vähäistä korimäärää toimittaneet 
4-6. Keskiarvoksi muodostui noin 7. 

Suomalaiset ja pohjoismaiset 
esimerkkikaupungit 

Työtä varten selvitettiin haastattelemalla kolmen suo-
malaisen ja neljän ruotsalaisen ja tanskalaisen kau-
pungin taimihankintakäytäntöjä. Kaksi ulkomaisista 
kaupungeista (Göteborg ja Kööpenhamina) oli asukas-
luvultaan hyvin lähellä Helsinkiä, yksi hieman pienempi 
(Malmö), ja yksi (Tukholma) selvästi suurempi.

Suomalaiset kaupungit 
Haastatelluilla kaupungeilla oli selviä eroja siinä, miten 
organisaatiossa on edetty tilaaja-tuottajamallin sovel-
tamisessa. Yksi kaupungeista oli siirtynyt siihen täysin, 
yksi ei lainkaan, mutta käytti oman tuotannon rinnalla 
ulkopuolisia sopimusurakoitsijoita. Kolmannella kau-
pungilla oli melko pitkälle Helsinkiä vastaavalla tavalla 
erotettu sisäinen tuottaja erilliseksi tuottajaorganisaa-
tioksi, mutta toisin kuin Helsingissä, historiassa ei ollut 
aiempaa täyden ulkoistamisen kokeilua, ja ehkä tästä 
syystä tuottajan ja tilaajan roolijako ei ollut yhtä selkeä 
kuin Helsingissä. 

Kahdella kaupungilla yksi henkilö koordinoi jokseen-
kin kaikki taimiasiat, kolmannella työ jakautui tilaaja- ja 
tuottajaorganisaatioon, mutta oli silti pääosin yksissä 
käsissä tuottajaorganisaation puolella. Kaikki kaupun-
git hankkivat itse ainakin osan taimista kaupallisilta 
taimistoilta, joko suoraan rakennuskohteisiin, tai omal-
le taimistolle jatkokasvatukseen. Tämän turvaamiseksi 
kaupungeilla oli joko viljelysopimus, hankintapalveluso-
pimus tai puitesopimuksia taimistojen kanssa. 

Kahdella haastatellulla kaupungilla oli oma, tilaajan hal-
linnoima taimisto, josta saatiin merkittävä osa katupuis-
ta, ja kolmannella oli melko pitkäaikainen viljelysopimus 
katupuista yhden taimiston kanssa. Puut kaupunkien 
taimistoilla olivat tilaajan omaisuutta, ja taimistoa hoiti 
joko ulkopuolinen tai in-house urakoitsija. Tämä mah-
dollisti sen, että tilaaja voi hyödyntää taimistoa täysi-
määräisesti ja tilaajalla on päätösvalta joko yksin tai 
yhdessä hoitajan kanssa, esimerkiksi laatuun ja lajiva-
likoimaan. Lisäksi se, että taimistolla voitiin jatkokas-
vattaa erikoisuuksia, mahdollisti niiden saatavuuden 
katupuukoossa. Sisään ostettaessa pieniä taimia niiden 
hinnat ovat luokkaa sata-muutaman sata euroa kappale, 
jolloin voitiin vapaasti hankkia haluttuja alkuperiä. Vilje-
lysopimus ulkopuolisen kaupungin kanssa oli toiminut 
hyvin erityisesti laadun osalta, mutta taimien käytön 
koordinointi aiheutti haasteita ja taimia oli vaarassa jää-
dä käyttämättä.

Kaikki suomalaiset kaupungit olivat täysin tai jokseenkin 
sitä mieltä, että taimitarpeen ennakointi on erittäin vai-
keaa. Haastateltavat esittivät monia hyviä esimerkkejä 
siitä, miten esimerkiksi kunnallistekniikan korjausten 
yhteydessä tai budjettimuutosten takia taimimenek-
ki voi merkittävästi lisääntyä tai laskea ilman, että tai-
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miasioista vastaavalla henkilöllä tai yksiköllä koettiin 
olevan mitään vaikutusmahdollisuutta. Jonkinasteiset 
parannukset ennakoinnissa, lähinnä puolen vuoden 
– vuoden aikaskaalalla, nähtiin mahdollisiksi. Taimitar-
peiltaan erityisten hankkeiden tunnistaminen ja niiden 
taimitarpeiden haltuun ottaminen hankkeen alkuvai-
heessa koettiin myös kaikkialla varsin ongelmalliseksi, 
eikä tähän ollut valmiita ratkaisuja. Kolmas yhteinen 
haaste oli taimilaatu, johon nähtiin tarpeelliseksi kiin-
nittää lisähuomiota riippumatta siitä, mikä hankintatapa 
tai -prosessi oli käytössä. 

Takuuhoidon ja siihen liittyvien vastuuongelmien osalta 
kaksi kaupunkia kolmesta oli kokenut tai ennakoi saman 
tyyppisiä hankaluuksia kuin Helsinki. Yksi kaupunki otti 
kohteet suoraan omaan hoitoon, mutta tämä ei johtu-
nut aiemmista takuuepäselvyyksistä, eikä ollut johta-
nut myöskään uusiin ongelmiin esimerkiksi urakoitsijan 
hankkimien taimien laadussa.

Esiin nousseita hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä oli sekä 
oman taimiston että viljelysopimuspuiden käytön koor-
dinointi yhdessä rakennuttamisen ja suunnittelun kans-
sa; jälkimmäinen oli yleensä vahvasti talon sisäistä ja 
vähemmän ulkoistettua kuin Helsingissä. Kahdella kau-
pungilla oli tapana järjestää vuotuiset tapaamiset tai tai-
mistokäynnit suunnittelun ja/tai rakentamisen kanssa, 
ja lisäksi pidettiin tietokantaa taimiston puuvarannosta 
ja sen varauksista eri hankkeille. 

Yhden henkilön vahva rooli taimihankinta-asioissa näh-
tiin sekä voimavarana että riskinä, mutta voittopuoli-
sesti sitä pidettiin strategisesti järkevää ja tehokasta 
toimintaa mahdollistavana vahvuutena. Oma taimisto 
nähtiin erittäin arvokkaana niissä kaupungeissa, jois-
sa sellainen oli. Sitä kautta oli mahdollista saada sekä 
laji- että kokoerikoisuuksia että taimia normaalista poik-
keavana toimitusaikana. Oma taimisto nähtiin tärkeänä 
mahdollistajana tietyille oman toiminnan tavoitteille 
(kasvillisuuden kehittäminen, ympärivuotinen työn tar-
jonta).

Pohjoismaiset kaupungit
Ruotsalaisilla ja tanskalaisilla kaupungeilla oli pääosin 
samoja haasteita taimihankinnassa kuin suomalaisil-
lakin. Samoin hankintatavat olivat hyvin vaihtelevia. 
Yhdessä kaupungissa taimihankinta tehtiin jokseenkin 
kokonaan urakoitsijoiden toimesta, ja tässä asukas-
luvultaan Helsingin kokoisessa kaupungissa taimien 
laadunvalvontaan panostettiin huomattavasti. Valvon-
taa teki usea henkilö ja työmäärä oli selkeästi yli yhden 
ihmistyövuoden vuodessa. Puitejärjestelykin oli yhden 
taimiston kanssa olemassa, mutta sitä hyödynnettiin 
vähän.  

Toisessa haastatellussa kaupungissa oli käytössä pui-
tesopimus yli 10 taimiston kanssa, ja lisäksi yhden tai-
miston kanssa sopimus taimihankinta-, logistiikka- ja va-
rastopalveluista hieman samaan tapaan kuin Helsingin 

ja Staran välinen Taimipalvelut-sopimus. Tämä kaupun-
ki, jolla oli vahva oma tuottajaorganisaatio, oli kuiten-
kin suunnitellut taimipalveluiden ottamista kaupungin 
omaksi toiminnaksi, sillä palvelun hinta-laatusuhde ja 
erityisesti logistiikkapalvelun laatu ei täysin tyydyttänyt. 

Kolmannessa haastatellussa pohjoismaisessa, Helsin-
kiä suuremmassa kaupungissa puiden taimet olivat 
osin tilaajahankintaa ja osin urakoitsijahankintaa, mutta 
tilaajahankinta oli hajallaan kaupungin organisaatios-
sa alueellisten piirien itsenäisesti tehtävänä niin, että 
kynnysarvo ei juuri ylittynyt. Taimien tilaajahankinnat 
tehtiin pääasiassa hankekohtaisesti yksinkertaistetulla 
hankintamenettelyllä. Urakoitsijat hankkivat vapaasti 
perustaimet, kuten yleiset pensaat ja perennat.

Yksi kaupunki oli määritellyt taimihankinnan puitesopi-
mukseensa, että siihen mukaan päästäkseen taimisto ei 
saa tuoda mitään taimia tiettyä ilmastovyöhykettä ete-
lämpää, ja taimien on kasvettava koko kasvatusaikansa 
ko. alueella tai sen pohjoispuolella. Taimistot eivät pitä-
neet tästä vaatimuksesta, mutta silti puitetaimistoja oli 
saatu sopimukseen yli kymmenen. Toinen kaupunki oli 
määritellyt (urakoitsijahankinnassa) saman sallitun kas-
vatusalueen, mutta vaati vain, että taimet ovat olleet ko. 
alueella vähintään kaksi tai kolme vuotta.

Kaksi muuta ei ollut tehnyt edellisen kaltaisia mää-
rittelyjä, vaan luotti siihen, että voivat hankkia taimet 
muutamalta halutulta taimistolta yksinkertaistetulla 
kilpailutuksella. Nämä kaksi kaupunkia käyttivät laajas-
ti ja runsaasti myös puiden valintaa suoraan taimiston 
pellolta omiin hankkeisiinsa, ja jättivät suuren osan tai-
mista urakoitsijahankintaan. Urakoitsijahankinnassa 
käytettiin melko paljon taimien hyväksyttämistä ennak-
koon. Tämä toimintamalli johti myös siihen, että kaupun-
gin oma hankinta ei juuri milloinkaan ylittänyt kansallista 
kynnysarvoa, ja näin ollen tilaajahankintaa voitiin tehdä 
yksinkertaistetulla hankintamenettelyllä.

Taimitarpeiden ennakointiin ei juuri nähty tarvetta; jos 
nähtiin, niin omien henkilöresurssien ja investointivaro-
jen käytön optimointi oli siihen tärkein syy. Markkinoilta 
oli saatavilla halutunlaisia taimia helposti ja riittävässä 
määrin. Useimmat kaupungit käyttivät pääasiassa puis-
ta taimikokoa 20-25. Tukholma käytti kuitenkin rutiinin-
omaisesti suurempia katupuun taimia, 30-35. Peruskoon 
saatavuus markkinoilta oli niin hyvä, että ennakointiin ei 
ollut saatavuuden varmistamiseksi tarvetta. Esimerkik-
si Malmö käytti noin 1000-1700 katupuun tainta pää-
asiassa kokoluokassa 20-25, eikä niiden saatavuudessa 
ollut mitään ongelmia. Suuremman koon taimia ei ollut 
riittävästi saatavilla Skandinaviasta ja erityisesti isoja 
tammia ja lehmuksia ostettiin Pohjois-Saksasta. Sieltä 
löytyy markkinaehtoisesti riittävän hyvin; suurikokois-
ten taimien tarve vaihteli Tukholmassa vuosittain paris-
ta sadasta jopa lähes seitsemäänsataan. 
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Koska ennakointitarvetta ei juuri ollut, ei ollut nähty eri-
tyistä tarvetta seurata myöskään erityisiä hankkeita. 
Toisaalta ne yleensä tulivat taimivastaavan tietoon esi-
merkiksi sitä kautta, että kaupungin sisällä oli vakiokäy-
täntönä konsultoida taimivastaavaa hankkeissa, joissa 
tarvittiin erityistaimia tai katupuita. Tyypillisesti, jos käy-
tössä oli sekä urakoitsijahankinta että tilaajahankinta, 
erityishankkeet ja -taimet ohjautuivat tilaajahankintaan. 
Tätä kautta oli usein hankkeittain vaihtelevia käytäntöjä 
myös siinä, oliko käytössä urakoitsijan takuuhoito vaiko 
ei.

Skandinavian kaupunkien painotukset siinä, mikä tai-
mihankinnassa on keskeistä, olivat melko erilaisia. 
Muutama kaupunki painotti kasvinterveyttä ja siihen 
liittyvää riskinhallintaa ja tällä perusteella pyrki hankki-
maan taimet lähinnä kotimaasta. Tämä voitiin toteuttaa 
yksinkertaistetun hankintamenettelyn kautta helposti, 
koska taimihankinta tapahtui hajautetusti kaupungin 
alueellisissa yksiköissä. Myös urakoitsijoiden tekemää 
taimihankintaa koettiin näissä kaupungeissa mahdol-
liseksi ohjailla helposti halutuille taimistoille. Suurten 
taimikokojen käytön perusteena nostettiin esiin se, että 
investointivaroja on saatavilla paremmin kuin hoitore-
sursseja. Suuret taimet vaativat vähemmän intensiivistä 
hoitoleikkausta, joskin ne vaativat kuitenkin istutuksen 
jälkeistä kastelua pidempään.

Taimihankintaan liittyvät asiat oli kaupungin organisaa-
tiossa tyypillisesti järjestetty siten, että yksi henkilö veti 
pientä tiimiä, jonka jäsenet vastaavat taimiasioista joko 
alueellisesti hajautettuna tai oman yksikkönsä sisällä. 
Tämä vaikuttaa hyvältä tavalta yhdistää henkilövetoi-
suuden edut ja hallita sen riskejä. Erityisesti Ruotsin 
kaupunkien taimiasioista vastaavat kävivät myös keske-
nään aktiivista keskustelua ja yhteistä kehitystyötä puo-
limuodollisen yhteistyöverkoston kautta. 

Kappaleessa 3.2 arvioidaan Helsingin taimihankinnan 
suuruutta ja kehityssuuntaa niin rahallisesti kuin kap-
palemääräisestikin noin 20 vuoden aikaperspektiivillä. 
Tietoa on tältä ajalta varsin vaihtelevasti, eikä se kaikin 
osin ole kovin edustavaa. Tieto jakaantuu hankintaan 
käytettyä rahasummaa koskevaan tietoon sekä taimilis-
toihin, joista pystytään jäljittämään hankittujen taimien 
kappalemääriä.

Taimihankinnan puitesopimuksen 20172020 vaillinai-
nen käyttöönotto on johtanut siihen, että etenkään ny-
kysopimuksen alkuvuosilta 2017–2018 ei voida helposti 
muodostaa kokonaiskuvaa Helsingin kaupungin taimi-
hankintaan nykyisin käyttämästä summasta. Suuri osa 
taimista on mitä ilmeisimmin kulkenut muuta kautta. 
Vuosi 2019 on taimihankintojen määrän osalta nykyi-
sen puitekauden informatiivisin, sillä edellisenä vuon-
na puitejärjestely otettiin laajempaan käyttöön. Siksi 
voidaan varovaisesti olettaa, että lähes kaikki Helsingin 
kaupungin yleisten alueiden hankkeisiin vuonna 2019 
hankitut taimet ovat tulleet kirjatuksi puitesopimuksen 
maksuliikenteeksi, joka oli kaikkiaan n. 220 000€. Täyttä 
varmuutta laskelmien kattavuudesta ei kuitenkaan ole, 
ja jonkin verran taimia on voinut edelleen kulkea puite-
järjestelyn ohi; Talin taimisto ja rakennuttaja ovat arvioi-
neet määrän olevan vähäinen (korkeintaan n. 10%).  
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Hankittujen taimien lukumäärästä on viime vuosilta sii-
täkin hajanaista ja osin puutteellista tietoa, mutta se on 
hieman kattavampaa kuin euromääräiset tiedot. Sta-
ran Talin taimiston kautta kulkeneet taimet on kappa-
lemääräisesti tilastoitu (raportin Kuva 4). Osa taimista 
on tullut myös muiden urakoitsijoiden hankintana, joten 
kattavuus ei tässäkään ole aukoton. Tilastossa on mu-
kana alkuvuosina myös Staran kiinteistökohteiden ul-
koalueille istuttamat taimet, mutta nykyisin Stara  ei ra-
kenna näitä kohteita. Lisäksi kaupungin luonnonhoidon 
metsätaimet ja kaupungin kiinteistöhankkeisiin liittyvät 
taimet puuttuvat tilastoista. Staran tilasto ei myöskään 
sisällä minikilpailutusten kautta hankittuja puita, joita ei 
osu joka vuodelle, mutta jotka ovat suuria ja arvokkaita, 
usein kansallisen kynnysarvon ylittäviä taimieriä. Kaik-
kiaan taimien kappalemäärissä näkyy kuitenkin selvä 
laskeva trendi.

Yksittäistä syytä KYMpin ja Staran taimien hankinta-
määrän alenevaan kehitykseen ei liene osoitettavis-
sa. Katu- ja puistorakentamisen investoinnit alenivat 
hieman 2010-kuvun alussa vuosina 2012-2014 (ollen n. 
70-80 M€), mutta ovat sittemmin kasvaneet varsin ta-
saisesti saavuttaen noin 190 M€ vuosina 2019-2020 
(Karttunen 2020). Puistoinvestointien osuus katu- ja 
puistoinvestoinneista on pysynyt tänä aikana jokseen-
kin samana. Kokonaisinvestoinnit katu- ja viheralueisiin 
ovat siis kasvaneet samalla, kun kasvillisuushankinnat 
ovat alentuneet. Puiden kasvaneet istutustilavaatimuk-
set, tehokkaampi rakentaminen ja yhä tiiviimpi ja urbaa-
nimpi kaupunkitila näyttelevät kaikki todennäköisesti 
jonkinlaista roolia siinä, että istutettavien taimien määrä 
on laskusuuntainen.

 
Puitesopimuksen ohi kulkevilla taimilla 
ei juuri ole merkitystä toimittavien 
taimistojen näkökulmasta, kun 
arvioidaan Helsingin taimihankinnan 
arvoa. Muiden toimijoiden kuin KYMPin 
hankinnat eivät näy taimimarkkinoilla 
Helsingin kaupungin asiakkuutena tai 
hankintana, vaan Helsingin kaupungin 
kohteeseen hankintaa tekevän tahon, 
esimerkiksi urakoitsijan, hankintana.

LIITE 2: Helsingin taimihankinnan määrän arviointi
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Taimiklinikka II järjestettiin 7.10.2020 etätilaisuutena 
Helsingin kaupungin taimihankintojen kilpailutuksen 
valmistelua ja taimistojen ja kaupungin välistä yhtey-
denpitoa varten. Siihen osallistui kaikkiaan noin 40 hen-
keä, joista noin 10 henkeä oli taimistojen edustajia. 

TYÖPAJAOSUUS 1 .

Uusia tai useassa ryhmässä esiin tuotuja näkökohtia 

Taimitarpeen ennakointi
• Yleisesti todettiin, että taimitarpeen ennakointi oli-

si tärkeää etenkin suurten tai erikoisten taimien 
kyseessä ollessa. Pensailla 2-3 vuoden ennakko 
riittää, mutta suurten puuntaimien kasvattaminen 
vaatii 10-15 vuotta. Ennakointi usean vuoden päähän 
on todella haastavaa.

• Kun saadaan alustavaa ennakkotietoa tulevista is-
tutuksista, tiedot pitäisi syöttää rekisteriin, jossa 
taimitarvetta ja siihen mahdollisesti tulevia muu-
toksia voitaisiin seurata. Rekisteriin kirjaamisen 
voisi hoitaa “taimikoordinaattori”, josta mainitaan 
seuraavassakin osassa.

• Ennakoinnissa voisi nojata enemmän siihen, mitä ai-
empina vuosina on hankittu. Tietoa voisi hyödyntää 
taimistoilla ja omassakin toiminnassa: taimihankin-
tatilaston julkaiseminen auttaisi monimuotoisuu-
den toteutumisen seurantaa, mitä lajikkeita ja lajeja 
on istutettu.

• Ennakkotiedon jakamiseen tulee miettiä oikea ka-
nava 

• Jos osa ennalta varatuista taimista jää ottamatta 
ko. vuonna, esimerkiksi suuren katuhankkeen to-
teutuessa osissa taikka hankkeen lykkäytyessä, voi 
osa jäädä taimistoon kasvamaan ja ne käytetään 
myöhemmin. Näin saavutetaan hyvä ja tasalaatui-
nen lopputulos. Kasvatusmaksut ja muut hoidon 
kustannukset huomioidaan ennalta sovitun mukaan 
laskutuksessa taimikoon mukaan. 

• Kaupungeille voisi perustaa yhteisiä taimipooleja, 
jolloin yksittäinen kaupunki ei joudu yksin kanta-
maan riskiä

• Monilajisuus edistäisi monimuotoisuutta, ja silloin 
voitaisiin käyttää hyväksi paremmin tarjolla olevia 
lajeja. Haasteena on, ettei oikein ole tietoa mitä la-
jeja istutetaan vuosittain, lajeja on oikeasti paljon. 

• Yksittäisille taimistoille on haastavaa tuottaa kan-
nattavasti laajaa lajivalikoimaa.
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• Isommista katupuuhankkeista voisi tehdä minikil-
pailutukset ennakkoon hyvissä ajoin. Tämä lisäisi 
ennakoitavuutta ja laatua. Riski peruutuksista on 
suurempi taimistoille kuin kaupungille. 

Yhteydenpito kaupungin ja taimistojen välillä
• Vuoropuhelua tarjonnasta ja kysynnästä tarvitaan 

enemmän. Henkilökohtaiset kontaktit kaupunkien 
ja taimistojen välillä ovat tärkeitä 

• Tulisi nimetä yhteyshenkilö (“taimikoordinaattori”) 
Helsingin kaupungilta taimistojen suuntaan, nyt tie-
to on hajaantunut eri palvelukokonaisuuksiin, joka 
on tehnyt tiedonkulusta haastavaa.

• Puitejärjestelyn taimistoja ei ole kovin paljon, 20 
hlön sähköpostilista riittäisi. Esimerkiksi Taimisto-
viljelijät ry olisi yksi hyvä foorumi, jossa voisi välit-
tää tietoa eteenpäin

• Kaupunki voisi enemmän vierailla taimistoilla. Tai-
mistossa käynti ei ole koskaan ole hukattua työ-
aikaa, siellä nähdään mitä on tarjolla ja mistä taimia 
on saatavilla.

Rahtikustannukset kilpailutuksessa
• Pienien erien toimituksessa rahtikustannusten 

osuus on suuri. 

• Ehdotus: Lasketaan rahtikustannukset lavamet-
reinä, omat yksikköhinnat yksittäiselle lavalle. Täl-
lä menetelmällä kilpailutus perustuisi vain taimien 
hintaan.

• Kirjanpitoasiat: rahtikulujen näkyminen erikseen 
helpottaa niiden seurantaa kirjanpidossa.

Taimien laatupisteytys ”peruslaadun yli”
• Taimen koko ei ole laatupisteytysasia . Koko ja laa-

tu voidaan helposti sekoittaa.

• Terveyslaatu olisi tärkeää . Mansikoista ja vadel-
mista on varmennettua taimituotantoa, mutta ei 
muista kasvilajeista vielä.

• Lähtökohtaisesti ei voida määrätä mistä maasta 
hankitaan, mutta kasvuvyöhyke ei saa erota liikaa 
kohteesta. Samoin lisäyslähdettä ei voida määrätä, 
kun toimitaan EU-markkinoilla. Maksimissaan 2 
kasvillisuusvyöhykettä eroa lämpimämpään suun-
taan on hyvä lähtökohta.

• Vanhoissa lajikkeissa määräytyy usein myös li-
säyslähde, kun ko. lajiketta lisätään vain esim. Suo-
messa. Lajike määritellään koon ym. ohella suun-
nitelma-asiakirjoissa jo tällä hetkellä. Voisiko tätä 
kehittää eteenpäin?
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• Suunnittelijan miettimä kakkosvaihtoehto suunni-
tellulle taimelle? Tällaisia muutoksia tehdään nykyi-
sin työmaapalveluna. 

• Joissakin muissa maissa on extra-laatuluokka käy-
tössä, tätä voitaisiin kehittää yhdessä taimistojen 
kanssa. Extra-laatu liittyy erityisesti vaativiin eri-
tyiskohteisiin ja -hankintoihin. Samasta lajista voi 
löytyä todella vaihtelevan laatuisia taimia vaihtele-
valla alkuperällä.

Taimien hinnantarkastusindeksi
• Pitkissä puitesopimuksissa ennakolta sopimukses-

sa sovittu indeksi olisi reilua toimintaa.

TYÖPAJAOSUUS 2

Yhteenveto yleisimmistä kommenteista. 

Yhteenvetoon on lisätty chatissa annetut kommentit ja 
äänet.
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Tiivistelmä

Kasvillisuuden avulla Helsinki voi toteuttaa monia strategisia tavoitteitaan. Kasvillisuus on tärkeä osa ratkaisuja 
muun muassa viihtyisän ympäristön luomisessa, kaupunkikuvan vaalimisessa, monimuotoisuuden tukemisessa ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. On tärkeää saada hankittua laadukkaita ja suunnitelmia vastaavia taimia 
sujuvasti ja oikea-aikaisesti, jotta niiden avulla voidaan luoda tavoitteisiin vastaavaa kasvillisuutta. Helsingin kasvien 
käytön linjauksessa (2009) tämä on tunnistettu ja painotettu tilaajan kontrollin tärkeyttä taimihankinnoissa.

Helsingin kaupungin yleisille alueilleen hankkimien taimien kustannukset ovat vain noin promille kaikista näil-
le alueille tehtävistä investoinneista. Toisin kuin muun infraomaisuuden, taimen arvo kasvaa huomattavasti ajan          
kuluessa ja kasvin kasvaessa, joten hyvä taimilaatu on järkevä investointi. 

Helsingin nykyinen taimihankintamenettely ei ole tyydyttänyt kaupunkiorganisaation toimijoita, eivätkä taimia toi-
mittavat taimistotkaan ole kokeneet järjestelyä reiluna. Kaupunkiorganisaatiossa ei ole yksimielisyyttä taimihan-
kinnan tavoitteista, merkityksestä eikä taimihankintaan liittyvän työkuorman kantajasta. Taimiin liittyvässä koko-
naisprosessissa aina kaavoituksesta suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon, on tunnistettu 
monia ongelmakohtia ja kipupisteitä, joissa vastuuta ei ole määritelty, yhteispeli ei toimi, tai toimintatapoja ja työka-
luja puuttuu.

Taimihankinnassa on kaksi kehitettävää osa-aluetta: tekninen hankintamenettely eli se hankintalain mahdollistama 
tapa, jolla taimet hankitaan, sekä varsinaisen hankinnan ulkopuolinen taimiin liittyvä kokonaisprosessi. Taimihan-
kinnan tekotapaa voidaan melko helposti muuttaa nykyisen puitesopimuskauden päättyessä kesällä 2021, ja tässä 
työssä esitellään vaihtoehtoisia tapoja taimihankinnan tekemiseen. Kaupunkiorganisaation sisäisen taimiprosessin 
ongelmat ovat paljon varsinaisen taimihankinnan haasteita suuremmat, ja myös niiden ratkominen tulee olemaan 
organisaatiolle pitkä prosessi, jonka alkuvaiheita tämä työ pyrkii tukemaan.

Avainsanat: Kaupunkikasvillisuus, taimi, hankinta, hankintamenettely



Kuva 26 . Dynaamisella kasvillisuusalueella kasvaa varjoperennoja, sipulikukkia ja pikkupuita.  
Ässäkeskus, Helsinki.



Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön 

suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä 

ympäristöön liittyvistä palveluista .


