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Vesihuollon hankinnat yhteistyössä
muiden julkisten hankkijoiden
kanssa
VESIHUOLTO 2019 –päivät 16.5.2019
Kristiina Bailey – hankintapäällikkö – Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
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M äntsälä

Hyvinkää

Pornainen
Järvenpää
Nurmijärvi
Tuusula
Kerava

Yhteistyökumppaneita
hankintasuunnittelussa ja toteutuksessa:
• Espoo
• Helen
• Helsingin seurakuntayhtymä
• Helsinki
• Stara
• Vantaa

Vihti
Sipoo

Vantaa
Espoo
Helsinki
Kauniainen

Kirkkonummi

Pääkaupunkiseutu
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Hankintayhteistyö

Oma kunta

KL Kuntahankinta /
Hansel

Vesihuoltolaitos

Muut
vesihuoltolaitokset

Lähialueen
muut
julkiset
hankkijat
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Prosessi

Yhteisestä kohteesta
sopiminen

Sisäinen keskustelu

Markkinavuoropuhelu

Yhteinen kriteeristö luonnos

Markkinavuoropuhelu

Kriteeristön
viimeistely ja
käyttöönotto
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Esimerkki: Raskas kuljetuskalusto ja työkoneet

• Pääkaupunkiseudun kunnat ja kuntayhtymät haluavat vähentää raskaasta kalustosta ja
työkoneista aiheutuvia päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia
• 2018 luotiin yhteiset kriteerit ja niille minimitaso ja tiekartta
• Kesto viisi vuotta
– Vuosittain kokoonnutaan päivittämään, miten menee
– Kriteerit kiristyvät ajanjakson puolivälissä

•
•
•
•

Jokainen hankintayksikkö ottaa käyttöön kriteereitä oman kilpailuaikataulun mukaisesti
Tiekartta ei suoraan velvoita yksittäisiä hankintayksiköitä kriteerien käyttöön
Tavoitteena on, että kaikki siirtyisivät kriteerien käyttöön heille soveltuvilta osin
Tavoitteena rohkaista toimijoita investoimaan kriteereitä täyttävään kalustoon
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Kriteeristö: Raskas kuljetuskalusto ja työkoneet
2018 – 2020

2021 – 2023

Seuranta

Kuorma-autot:
• KOV 2010 tai EURO V
• Lisäpisteitä KOV 2014 / EURO
VI

Kuorma-autot:
• KOV 2014 / EURO VI
• Työkoneet KOV 2015 / STAGE
IV
• Pois lukien koneluokat PT, TEL
ja TH

Tiedot kalustoluetteloon

Työkoneet:
• KOV 2012 / STAGE III B
• Pois lukien koneluokat PT, TEL
ja TH
Lisäksi vertailuperusteissa voi
antaa lisäpisteitä EURO VI –
luokasta.

Lisäksi vertailuperusteissa voi
antaa lisäpisteitä EURO VI –
luokasta.
HUOM! Käytettyjen kuorma-autojen
päästöluokkaa voi parantaa
jälkiasennettavilla laitteilla, jos
laitteiden suoristuskyvystä ja
kestävyydestä on riittävä näyttö.
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Kriteeristö: Raskas kuljetuskalusto ja työkoneet
2018 – 2020

2021 – 2023

Seuranta

Lisäpisteet uusiutuvasta
polttoaineesta

Uusiutuvat polttoaineet x %
vaatimuksena ja x % laatupisteissä

Toimittajan vakuutus
Pyydettäessä raportointi
polttoaineen tankkaustiedoista

Autokohtainen
polttoaineenkulutuksen seuranta.
Urakkakohtainen seuranta.

Autokohtainen
polttoaineenkulutuksen ja/tai
taloudellisen ajotavan seuranta.

Kalustosta, jossa on käytössä
ajoneuvo/kuljettajakohtainen
ajotavan seurantajärjestelmä saa
lisäpisteitä.

Ympäristöjohtamisjärjestelmä tai
ohjelma, seurantaraportti tai muu
vastaava dokumentaatio, josta
polttoaineen kulutuksen ja/tai
Kalustosta, jossa on käytössä
taloudellisen ajotavan aktiivinen
kuljettajakohtainen ajotavan
seuranta ilmenee.
seurantajärjestelmä saa lisäpisteitä. Todistus seurantajärjestelmän
käyttöönotosta.

Suunnitelma raskaan kaluston
energiatehokkuuden
parantamiseksi ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi

Tarjoaja on liittynyt Traficomin
tieliikenteen kuljetusyritysten
vastuullisuusmalliin tai siitä
suunnitelma

(Todennettu) toimintasuunnitelma

Renkaiden pesu

Renkaiden pesu

Toimittajan vakuutus ja seuranta.
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Jatkosuunnitelmista
• Vastaava kriteeristö on luotu henkilö- ja pakettiautoille 2019
• Keskusteluissa seuraavat yhteisprojektit
• KEINO-osaamiskeskus ja Motiva antavat vinkkejä ja esimerkkejä muista vastaavista
yhteistyöhankkeista ja -kokemuksista
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Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Kiitos
Kristiina Bailey
kristiina.bailey@hsy.fi
0447008229

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Helsinki Region Environmental Services Authority
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