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1. Olemme hiilineutraaleja vuonna 2030
2. Siirrymme kierto- ja jakamistalouteen

3. Vähennämme haitallisia aineita 
hankinnoissamme sekä hankintojen 

toimitusketjuissa
4. Edistämme työ- ja ihmisoikeuksia 
sekä tuotantoketjun läpinäkyvyyttä

5. Edistämme reilun kaupan periaatteita
6. Edistämme hankinnoilla työllistämistä
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Hankintojemme vuosittaisia 
volyymeja

• Helsingin kaupunki:

• Rakennuspalveluliikelaitos Stara 1,2 milj. €

• Helsingin kaupungin asunnot Oy 200 000 €

• Palvelukeskus Helsinki 120 000 € 

• Keskitetty hankinta (työ- ja suojakäsineet): 50 000 €

• Vantaan kaupunki: 

• Ostovaatteet 200 000 €

• Pesulapalvelun sisältävät työvaatteet 500 000 €

• Ostotekstiilit 3 600 €

• Pesulapalvelun sisältävät ostotekstiilit 160 000 €

• Tampereen kaupunki/Tuomilogistiikka Oy:

• Pirkanmaan Voimian vuokratyövaatteet ja pesulapalvelut noin 

300 000 €

• Monetra Oulu Oy: 

• 625 000 €
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Tulevia kilpailutuksia

• Helsingin kaupunki:

• Rakennuspalveluliikelaitos Staran työvaatteet kesällä 2024

• Helsingin kaupungin asunnot Oy:n työvaatteet loppuvuodesta 2023

• Palvelukeskus Helsingin työvaatteet aikaisintaan 2025

• Keskitetyn hankinnan työ- ja suojakäsineet 2023

• Vantaan kaupunki: 

• Seuraavaksi tulossa teknisen työn henkilöstön henkilönsuojavaatteet 

(sopimus alkanut vuonna 2019)

• Monetra Oulu Oy: 

• Teknisen sektorin vaatteiden kisa julkaistaan näinä viikkoina.

• Siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöiden vaatteet loppuvuodesta 2022
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Palvelukeskus Helsingin 
työvaatteiden kilpailutus

• Vastuullisuussuunnitelma

• Sosiaalisen vastuun vaatimukset:
• ILO:n ja YK:n sopimuksien ja työlainsäädännön 

noudattaminen tuotteiden valmistusvaiheessa

• Tuotteiden toimitusketjun läpinäkyvyys

• Elämiseen riittävä palkka raakapuuvillan viljelijöille

• Transparency Pledgen mukainen julkaisu 

ensimmäisen sopimusvuoden aikana

• Työllistämisehto

• Ympäristövastuun vaatimukset:
• Haitallisten aineiden vähentäminen

• Kierrätys, uusiokäyttö ja tuotteiden käyttöiän 

pidentäminen

• Uusiutuvan energian käyttö

• Energiatehokkuus

• Vedenkulutuksen vähentäminen
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Kysymykset markkinalle

• Mikä on kierrätysmateriaalien saatavuus tällä hetkellä 

ja millaisia käyttökokemuksia teillä on näistä?

• Millaisia ratkaisuja teillä on ympäristövaikutusten, erit. 

haitallisten aineiden, luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymisen ja hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi 

tuotteissa ja tuotantoketjussanne?

• Miten varmistatte sosiaalisen vastuun toteutumisen 

tuotantoketjussanne ja miten läpinäkyvä ketjunne 

on?

• Millaiset ovat mahdollisuutenne lisätä tyypin 1 

ympäristömerkittyjen sekä reilun kaupan periaatteet 

täyttävien tuotteiden saatavuutta?

• Miten toivotte julkisten hankintayksiköiden 

velvoittavan vastuullisuuden huomioimista nykyistä 

paremmin kilpailutuksessa ja sopimuskaudella?
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Kiitos!

Satu Turula

Ympäristöpalvelut

Kaupunkiympäristön toimiala

satu.turula@hel.fi

040 669 5160

@satuturula

@HELilmasto

#hiilineutraalihelsinki


