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Meillä on 
suunnitelma:

Hiilineutraali
Helsinki 2035



Kuka tahansa voi seurata edistymistä: 
www.ilmastovahti.hel.fi
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Tulossa keväällä! Kierto- ja jakamistalouden 
tiekartta
Kaupunkistrategia: ”Päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä 
yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Kaupunkilaisten ja yritysten luomat 
jakamistalouden uudet toimintamallit monimuotoistavat kaupunkia yhteisöllisesti ja taloudellisesti.” 

Ympäristöpolitiikkaluonnos: ”Vuoteen 2050 mennessä kaupunki toimii hiilineutraalissa 
kiertotaloudessa, jossa luonnonvaroja käytetään kestävästi, niitä ei ylikuluteta ja jossa turhaa jätettä ei 
synny.” 

• Tiekartan painopistealueet:
• Rakentaminen
• Hankinnat
• Viherjätteet
• Jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet 

• Tiekartan aikajänne ja tavoitteet ulottuvat Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman mukaisesti vuoteen 
2035. 

• Seuranta Ilmastovahdissa
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Päästötön työmaa
Tavoite: vähentää työmaiden työkoneiden aiheuttamia suoria päästöjä 
sekä viihtyisyys- ja terveyshaittoja lähistön asukkaille, lähistöllä 
liikkuville ja alueilla työskenteleville.

Toiminta:
• Kansainvälisten esimerkkikohteiden benchmarkkaus,

erityisesti Oslo
• Päästöttömän työmaan hankintakriteerien laadinta:

• Fossiilivapaus (ei laskennallisia khk-päästöjä)
• Päästötön työmaa (ei laskennallisia khk-päästöjä, 

lähipäästöjä, melua)
• Markkinavuoropuhelu Helsingin kaupungin infratyömaiden 

urakoitsijoiden kanssa koskien uusia hankintakriteereitä
• Pilotit: Fossiilivapaan työmaan hankintakriteerien käyttöönotto 

keväällä 2020 sekä päästöttömän infratyömaan pilotointi vuoden 
2020 aikana.

• Lopputuotoksena syntyy päästöttömän työmaan konsepti, joka 
integroidaan kaupungin toimintaan.

• Kehitystyö: HNRY (2019-2021) ja E-ZEMCONS (2020) 
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Hankintojen ilmastovaikutusten 
kimppuun
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Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Kohti hiilineutraaleja kuntia 
ja maakuntia-hankkeessa (CANEMURE) edistetään 
ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia vuosina 2018-2024.

Helsingin osahankkeessa:
• Edistetään vähähiilisiä hankintoja mm. kehittämällä hiilijalanjäljen 

huomioivia hankintakriteerejä ja pilotoimalla hiilijalanjälkilaskentaa 
• Hiilijalanjäljen huomioivia tekijöitä sovelletaan useissa pilottihankinnoissa, 

muun muassa talorakentamisessa, elintarvike- ja 
ruokapalveluhankinnoissa sekä infrarakentamisessa.

• Arvioidaan Helsingin hankintojen hiilijalanjälki hankintakategorioittain 
Suomen ympäristökeskuksen kehittämän laskentamallin avulla –
ensimmäisenä Suomessa!

• Kehitetään hankintojen vaikuttavuuden arviointia ja koulutetaan hankkijoita 



Hankintojen hiilijalanjäljen arviointi

• Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjälki on 
arvioitu Suomen ympäristökeskuksen
kehittämän julkisten hankintojen hiilijalanjäljen 
laskentamallin avulla (Nissinen & Savolainen, 
SYKEra 15/2019). Laskentamallia hyödynnetään 
mm. Canemure-hankkeessa.

• Laskennan keskeisenä tuloksena saadaan käsitys 
hankintamenoryhmien aiheuttaman 
kuormituksen suuruusluokasta ja 
jakautumisesta. 

• Tietoa hyödynnetään arvioitaessa 
hankintaryhmien merkittävyyttä 
ilmastonäkökulmasta sekä sitä, mihin 
päästövähennystoimenpiteitä tulee erityisesti 
kohdistaa.
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Hankintamenot ja hiilijalanjälki vuonna 2018 
(sis. investoinnit)



Hankintojen hiilijalanjäljen arviointi
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Keskeiset hankintamenot Investoinnit
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Rakennukset ja rakennelmat

Kuljetusvälineet

Maanparannukset

Muut koneet ja laitteet

Henkiset omaisuustuotteet

milj. euroa, milj. kg CO2e

Elinkaariset KHK-päästöt Menot



• Asetelmakadun SR-urakka Kuninkaantammessa
o Hekan ja Hason puukerrostalot + autohalli 
o Tarjoajat laskevat kohteen hiilijalanjäljen One Click LCA-työkalulla –

hiilijalanjäljen toteutumista seurataan sopimuskaudella

• Asuinkerrostalojen peruskorjaus
o Täyssisäpuolen remontti ja tarvittavat remontit ulkopuolelta
o Tarkastelussa monitavoiteoptimoinnin, purkukartoituksen ja 

hiilijalanjälkilaskennan toteuttaminen.  
o Tarkoituksena toteuttaa hyvä referenssikohde, jonka oppeja helppo 

jalkauttaa saman tyyppisiin kohteisiin 

• Katu- ja vesihuoltourakka Hämeentiellä
o Vertailu eri vaihtoehtojen elinkaaren päästövaikutusten välillä
o Tiivis ja ahdas katu – hyödyllinen esimerkki samanlaisiin hankkeisiin! 
o Mahdollinen elinkaaripilotti osana kierto- ja jakamistalouden tiekarttaa 2020

• Uudelleenpäällystysurakat
o Alan yhteinen hiilijalanjälkityökalun kehitystyö (Pank ry ja Väylä)
o Dataa kerätty urakoiden hiilijalanjälkilaskentaa varten – seurataan työkalun 

kehitystyötä pilotointia varten
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Vähähiilisyys erilaisissa urakoissa



Kuninkaantammen suunnittelussa on kehitetty ja pilotoitu 
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä 
ratkaisuja.

Kohteena neljä Hekan ja Hason puukerrostaloa + autohalli 
• SR-urakkakilpailutus, jossa valitaan yksi toimittaja 

tekemään suunnittelu ja rakentaminen.

• Tarjoajat laskevat tarjousten hiilijalanjäljen Bionovan One 
Click LCA-työkalulla

• Kohteen vähimmäisvaatimuksia mm.
• Puurakentamisvelvoite kaavasta
• Uusiutuvan energian hyödyntäminen (mm. lämmityksessä) 

ja vaatimus aurinkosähköjärjestelmän varustamiselle
• Fossiilivapaa työmaa
• E-luku ≤ 75
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Soveltamisesimerkki: 
Kuninkaantammen SR-urakka
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Käytetyt kriteerit
• Laadulliset kriteerit, 50 pistettä (50 %):

• rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki; 14 pistettä
• kg CO2-ekv./vuosi/m²
• pienin hiilijalanjälki > maksimipisteet

• vähimmäisvaatimuksen ylittävä energiatehokkuus (E-luku); 6 
pistettä

• vähintään A-luokka ja E-luku max. 75 kWhE/m²,a
• todennetaan tarjoajan energiatodistuksella

• arkkitehtoninen ja tekninen laatu; 30 pistettä
• minimissään saatava 15 pistettä
• mm. kaupunkikuva, asuntoratkaisut, toteuttamiskelpoisuus

• Hinta, 50 pistettä (50 %):
• urakkakilpailu (SR), joten hinnalla oltava myös riittävä 

painoarvo
• kilpailuehdotukset on toteutettava ARA:n hyväksymään 

hintatasoon
• Pisteet lasketaan interpoloimalla

• maksimi- ja minimiarvojen välissä

Heka Eskolantie 4 /  Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo Oy   
Kuva: Tuomas Uusheimo



Vähähiilisyys muissa 
hankinnoissa
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• Maito- ja lihatuotteiden hankinnat
• Tiukennetaan jo käytettyjä vastuullisuuskriteerejä
• Tarkastellaan, miten hiilijalanjälki ja kiertotalous voidaan ottaa huomioon.
• Kartoitetaan markkinan valmiutta hiilijalanjälkilaskentaan

• Ravintolapalvelut
• Vastuullisuuskriteerejä vähimmäisvaatimuksina
• Edellytetään ilmastovaikutusten huomioista ravintolan toiminnassa
• Sopimuskaudella hiilijalanjälkilaskenta

 Kehitysyhteistyö laskennan pohjalta 

• Palvelutalojen ruokapalvelut
• Vastaavia kriteerejä ja tavoitteita kuin ravintolapalvelussa
• Vastuullisuuskriteerien pisteytyttäminen
• Panostetaan seurantatyökalun kehittämiseen

• Potentiaalisia tarkastelun kohteita
• Ajoneuvohankinnat (mm. CVD ja ympäristökriteerien päivitys)
• ICT-hankinnat 



Ilmastoystävällisiä ja 
vastuullisia maitotuotteita? 
• Lisätään ja kiristetään ympäristö- ja vastuullisuuskriteereitä 

sekä pyritään luomaan hiilijalanjäljen huomioivia kriteereitä 
• Selvitetään mahdollisuus hiilijalanjälkilaskentaan

• Hiilijalanjälki syntyy useista tuotteen elinkaaren vaiheista:
• Alkutuotanto (turvemaiden käyttö ja soijan tuotanto)
• Kuljetukset (ajoneuvot ja vaihtoehtoiset käyttövoimat)
• Teollisuus (energia- ja materiaalitehokkuus, uusiutuvien 

energianlähteiden käyttö)
• Loppukäyttäjä (ruokahävikki, pakkausmateriaalit)

• Tarjouksen valmistelu
• Yhdessä kaupungin eri toimijoiden ja ulkoisten  

asiantuntijoiden kanssa
• Markkinavuoropuhelutilaisuudet elokuussa 2019
• Kysely vastuullisuuskriteereistä 
• Yrityskohtaiset tekniset vuoropuhelut
• Julkaisu tammikuussa 2020
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Käytetyt kriteerit
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• Tuotantoketjussa käytetty eläinrehu on soijavapaata. Mikäli tuotantoketjussa
on käytetty soijaa, tulee sen olla vastuullisesti tuotettua, sertifioitua soijaa.

• Nasevaan kuuluvien sopimustilojen prosenttiosuus. Mikäli alle 100 % niin 
kuvaus, miten nautatilojen terveydenhuoltoa koskevat vaatimukset täyttyvät 
tiloilla. 

• Mikrobilääkkeitä, kuten antibiootteja, käytetään vain sairaiden eläinten 
hoitoon eläinlääkärin määräyksestä ja valvonnassa. 

• Kuljetuskaluston tulee olla päästötasoltaan min. EURO 5-tasoista. 
 Kuljetuskalusto päästötasoltaan min. Euro 6-tasoinen 31.12.2022 

mennessä. 

• Toimittajan ympäristöjärjestelmä ISO 14001 tai vastaava
• Nimetty vastuuhenkilö ympäristöasioille 

• Toimittajan toimenpidesuunnitelma pienentää hankinnan kohteen mukaisen 
toiminnan hiilijalanjälkeä sopimuskaudella



Kiitos!
Reetta Huomo
Projektiasiantuntija
reetta.huomo@hel.fi
+358 40 849 6446

Satu Turula
Projektikoordinaattori
satu.turula@hel.fi
+358 40 669 5160

http://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure

The LIFE-IP CANEMURE-FINLAND project has received 
funding from the LIFE Programme of the European Union

http://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure
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