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1 JOHDANTO 
 
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit (GPP-kriteerit) on laadittu auttamaan viranomaisia sellaisten tuotteiden, palvelujen ja 
töiden hankinnassa, joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, 
että yksittäinen viranomainen voi halutessaan sisällyttää ne (osittain tai kokonaan) tarjouskilpailuasiakirjoihinsa mahdollisimman pienin 
toimituksellisin muutoksin. Ennen tarjouspyynnön julkaisemista viranomaisten olisi tarkistettava, onko markkinoilla, joilla ne toimivat, saatavilla 
sellaisia tuotteita, palveluja ja töitä, joita ne aikovat hankkia. Kun hankintaviranomainen aikoo käyttää tässä asiakirjassa ehdotettuja kriteerejä, sen on 
tehtävä se niin, että EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vaatimusten noudattaminen varmistetaan (ks. esimerkiksi direktiivin 2014/24/EU 
42 ja 43 artikla, 67 artiklan 2 kohta tai 68 artikla sekä samanlaiset säännökset EU:n muussa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä). Tätä 
aihetta koskevia käytännön huomioita käsitellään myös vuonna 2016 julkaistussa ympäristöä säästäviä hankintoja koskevassa käsikirjassa, joka on 
saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fi.pdf. 
Tässä asiakirjassa esitellään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit tieliikenteelle. Liitteenä olevassa teknisessä 
taustaraportissa esitellään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valintaa tukevat perustelut ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. Kriteerit jaetaan 
i) valintakriteereihin, ii) teknisiin eritelmiin, iii) sopimuksen tekoperusteisiin ja iv) sopimusten toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Kriteerejä on 
kahdenlaisia: 

• Peruskriteerit on tarkoitettu helpottamaan ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien soveltamista, ja niissä keskitytään 
tuotteen ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät 
mahdollisimman pieniksi. 

• Lisäkriteereissä huomioidaan ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka 
haluavat voimakkaammin tukea ympäristö- ja innovointitavoitteita. 

Sanamuotoa ”perus- ja lisäkriteerit samat” käytetään, kun kriteerit ovat kummallakin tavoitetasolla samat. 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.1 Määritelmä ja soveltamisala 
 
Tuoteryhmä ”tieliikenne” sisältää seuraavat ajoneuvo- ja palveluluokat: 

Luokka 1: Autojen, kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen osto, leasing tai vuokraus: 
- Autot ja kevyet hyötyajoneuvot: asetuksessa (EU) 2018/858 määritetyt M1- ja N1-luokan ajoneuvot  
- Asetuksessa (EU) N:o 168/2013 määritetyt L-luokan ajoneuvot. 

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot, kuten panssariajoneuvot, eivät kuulu näiden kriteerien soveltamisalaan. 
 

Luokka 2: Kuljetuspalvelut: 
- Yleisen hankintasanaston (CPV:n) koodin 60130000-8 mukaiset matkustajien erikoismaantiekuljetukset 
- CPV-koodin 60140000-1 mukaiset tilausmatkustajaliikenteen palvelut; tämän tulee sisältää alihankintana toteutettavat joukkoliikennepalvelut 

(taksiyrityksille ulkoistettu joukkoliikenne, kuten sellaisten oppilaiden tai opiskelijoiden kuljetukset, jotka eivät pysty matkustamaan 
itsenäisesti) 

- CPV-koodin 60172000-3 mukainen linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokraus kuljettajan kanssa 
-  CPV-koodin 60120000-5 mukaiset taksipalvelut 
- Autojen yhteiskäyttö, jossa organisaatio omistaa ajoneuvot ja yhteiskäyttöjärjestelmän; toiminta on yleensä standardoidumpaa ja 

luotettavampaa kuin vertaispalveluissa, ja joillakin autonvalmistajilla on myös autojen yhteiskäyttöyritys 
- Yhdistetyt kuljetuspalvelut, jotka perustuvat uuteen liiketoimintamalliin, jossa käyttäjille tarjotaan monenlaisia yhdistettyjä 

kuljetusvaihtoehtoja tilauspohjaisesti ja yhtenäisen laskutuksen perusteella. Palvelua voidaan tarjota myös asiakkaan erityistarpeiden mukaan 
räätälöitynä pakettina (esimerkiksi paketti, joka sisältää yleensä viikon kuluessa tehtävät matkat). Yhdistettyjä kuljetuspalveluja täydentää 
myös jonkinlainen digitaalinen käyttöliittymä asiakkaalle (sovellus, verkkopalvelu tms.) 

- Polkupyörät: polkupyörät (CPV-koodit 34430000-0 ja 34431000-7), polkupyörän peräkärryt, sähkömoottoriavusteiset polkupyörät (CPV-
koodi 34420000-7) 

- Kevyet sähköajoneuvot ja itsestään tasapainottuvat ajoneuvot, joille eurooppalaisen standardisoimisjärjestön (CEN) teknisen komitean 354 
työryhmä 4 kehittää parhaillaan tarkkoja määritelmiä. 
 

Tähän luokkaan sovelletaan myös autojen, kevyiden hyötyajoneuvojen, L-luokan ajoneuvojen ja linja-autojen määritelmiä. 
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Luokka 3: Raskaiden hyötyajoneuvojen osto tai vuokraus: 

- Asetuksessa (EU) 2018/858 määritetyt M2- ja M3-luokan ajoneuvot 

o Luokka M2: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuinpaikan lisäksi enemmän 
kuin kahdeksan istuinpaikkaa ja joiden kokonaismassa on enintään 5 tonnia. 

o Luokka M3: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuinpaikan lisäksi enemmän 
kuin kahdeksan istuinpaikkaa ja joiden kokonaismassa on yli 5 tonnia. 

- Asetuksessa (EU) 2018/858 määritetyt N2- ja N3-luokan ajoneuvot eli kuorma-autot, mukaan lukien jäteautot. 

Luokka 4: Tieliikennepalvelut: 
- Tämä luokka kattaa sellaisten seuraavien tieliikennepalvelujen ulkoistamisen, joista hankintaviranomaiset vastaavat: 

o Linja-autopalvelut tai joukkoliikennepalvelut: asetuksen (EY) N:o 1370/2007 ja/tai CPV-koodin 60112000-6 (joukkoliikennepalvelut 
maanteitse) kattamat palvelut 

o Jätteenkeruupalvelut: CPV-luokkiin ”Jätteiden keruupalvelut” (90511000-2) ja ”Jätteiden kuljetuspalvelut” (90512000-9) kuuluvat 
palvelut 

o Posti- ja pikalähettipalvelut: CPV:n ryhmän 641 luokkiin kuuluvat posti- ja pikalähettipalvelut, lukuun ottamatta postin rautatie-, lento- 
ja vesikuljetuksia. 

 
Luokka 5: Posti-, pikalähetti- ja muuttopalvelut: 

- Tämä luokka kattaa seuraavien posti-, pikalähetti- ja muuttopalvelujen hankinnat (ei ulkoistamista): 
o Ryhmä 641 Posti- ja pikalähettipalvelut, lukuun ottamatta postin rautatie-, lento- ja vesikuljetuksia 
o 79613000-4 Työntekijöiden muutto- ja sijoituspalvelut 
o 63100000-0 Rahdinkäsittely- ja varastointipalvelut 
o 98392000-7 Siirto- ja muuttopalvelut. 

 
Lisätietoja ja muita teknisiä määritelmiä on teknisessä raportissa. 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.2 Todentamista koskeva yleinen huomautus 
 
Muutamien kriteerien osalta ehdotettu tapa todentaa niiden täyttyminen on tuottaa testiraportteja. Kaikille tällaisille kriteereille on määritetty 
käytettävät testausmenetelmät. Kunkin viranomaisen tehtävä on päättää, missä vaiheessa testitulokset on toimitettava. Yleensä ei ole tarpeen velvoittaa 
kaikkia tarjoajia toimittamaan testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajien ja viranomaisten työmäärän vähentämiseksi oma ilmoitus tarjousten 
toimittamisen yhteydessä voidaan katsoa riittäväksi. Seuraavassa esitetään vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi, edellytetäänkö testejä, ja jos edellytetään, 
missä vaiheessa: 
 

a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 
Kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta näyttöä voidaan edellyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijältä. Jos näyttö 
katsotaan riittäväksi, sopimus voidaan tehdä. Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi: 

i) jos todentamiskeino koskee teknistä eritelmää, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus 
voidaan tehdä 

ii) jos todentamiskeino koskee sopimuksen tekoperustetta, annetut lisäpisteet poistetaan ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen kaikkine 
siitä aiheutuvine seurauksineen. 

Testiraportilla todennetaan, että näytetuote täyttää tietyt vaatimukset, ei sitä, että sopimuksen nojalla todellisuudessa toimitettavat tuotteet 
täyttävät ne. Puitesopimuksissa tilanne saattaa olla erilainen. Tätä skenaariota käsitellään tarkemmin seuraavassa kohdassa, joka koskee 
sopimusten täytäntöönpanoa, ja jäljempänä esitettävissä lisäselityksissä. 
 

b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 
Testituloksia olisi pyydettävä yhden tai useamman sopimuksen nojalla toimitetun tuotteen osalta joko yleisesti tai vain jos on aihetta epäillä 
mahdollisia vääriä ilmoituksia. Tämä on tärkeää erityisesti puitesopimuksissa, joissa ei anneta ensimmäistä tilausta koskevia määräyksiä. 
On suositeltavaa määrittää täsmälliset sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet. Niissä olisi määrättävä, että hankintaviranomaisella on 
oikeus tehdä satunnaisia todennustestejä milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos näiden testien tulokset osoittavat, että toimitetut 
tuotteet eivät täytä kriteerejä, hankintaviranomainen voi määrätä seuraamuksia ja myös päättää sopimuksen. Jotkin hankintaviranomaiset 
sisällyttävät sopimuksiin ehdon, jonka mukaan hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, kun tuote täyttää vaatimukset testissä, 
mutta jos vaatimukset eivät täyty, toimittajan on vastattava kustannuksista. 
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Puitesopimuksissa ajankohta, jona näyttö on toimitettava, määräytyy etenkin sopimuksen rakenteen perusteella: 
i) Kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat yksittäiset tuotteet määritetään puitesopimuksen tekemisen 

yhteydessä, jolloin kyse on vain siitä, kuinka monta kappaletta tarvitaan, sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä kuvattujen 
kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta. 

ii) Kun puitesopimuksen toteuttajiksi valitaan useampi mahdollinen toimittaja ja tilaukset tehdään vasta näiden välisen kilpailumenettelyn 
jälkeen, tarjoajien on alustavan valinnan vaiheessa osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen 
vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Mahdollisissa täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), jotka tehdään alustavasti 
valittujen toimittajien kilpailun perusteella, ja silloin, jos lisävaatimusten täyttyminen on osoitettava, olisi sovellettava periaatteessa 
samoja perusteita kuin edellä a ja b kohdassa. Jos kilpailu ratkaistaan pelkästään hinnan perusteella, tarkistusta olisi harkittava 
sopimuksen toteutusvaiheessa. 

Direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisen on hyväksyttävä myös muu asianmukainen näyttö. Yksi esimerkki 
muusta näytöstä voisivat olla valmistajan tekniset asiakirjat, jos testiraportit eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan käytettävissä tai jos 
toimijan ei ole ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tällaiset asiakirjat voitaisiin hyväksyä edellyttäen, että 
käyttömahdollisuuden puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen 
toimittamat työt, tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai kriteerit, sopimuksen tekoperusteet tai 
sopimuksen toteuttamisen ehdot. Jos testien osalta viitataan erityisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamiin todistuksiin tai 
testiraporttiin, hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat todistukset 
tai testiraportit. 
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2 MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
Jäljempänä olevassa taulukossa on yhteenveto tieliikenteen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista, jotka perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 
näyttöön ja tuotteen elinkaarinäkökulmaan. Tarkempia tietoja annetaan teknisessä raportissa. Samassa taulukossa esitetään myös EU:n ympäristöä 
säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä lähestymistapa näiden vaikutusten lieventämiseksi tai vähentämiseksi. 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaren aikana  EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä lähestymistapa 

• Käyttövaiheen aikaisesta energiankulutuksesta 
johtuvat kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöt 

• Energiankantajien toimitusketjussaan tuottamat 
kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöt 

• Sähköajoneuvojen akkujen valmistamisen aikana 
syntyneet ympäristövaikutukset 

• Ajoneuvon ja renkaiden käyttövaiheen aikana 
tuottamat melupäästöt 
 

 • Tarvitaan kriteerit autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen tyyppihyväksynnälle sekä erikoistekniikoita 
raskaille hyötyajoneuvoille ja L-luokan ajoneuvoille 

• Tarvitaan ilmansaastepäästönormeihin perustuvat kriteerit autoille 
ja kevyille hyötyajoneuvoille sekä erikoistekniikoita raskaille 
hyötyajoneuvoille ja L-luokan ajoneuvoille 

• Tarvitaan kriteerit renkaiden vierintävastukselle 
• Tarvitaan kriteerit sähköautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 

energiatehokkuudelle 
• Tarvitaan kriteerit akkujen takuille 
• Tarvitaan kriteerit ajoneuvojen ja renkaiden melupäästöille 
• Tarvitaan palveluntarjoajia koskevat pätevyysvaatimukset, ja 

palveluntarjoajien on noudatettava keskeisiä 
ympäristönhallintatoimenpiteitä ja -käytäntöjä 

• Tarvitaan asianmukaista ja säännöllistä koulutusta 
palveluntarjoajien työntekijöille  

• Tarvitaan kriteerit renkaille ja huoltotöissä käytettäville 
voiteluaineille 

Vaikutuksia ei ole esitetty niiden suuruusluokan mukaisesti. 

Tarkempia tietoja tieliikenteestä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, standardeista ja näyttönä käytetyistä teknisistä lähteistä on teknisessä raportissa. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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3 KRITEERIEN RAKENNE  
Kriteerit on jaettu seuraaviin luokkiin: 

- Luokka 1: Autojen, kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen osto, leasing tai vuokraus 
- Luokka 2: Kuljetuspalvelujen hankinnat 
- Luokka 3: Raskaiden hyötyajoneuvojen osto tai vuokraus 
- Luokka 4: Tieliikennepalvelujen ulkoistaminen 
- Luokka 5: Posti-, pikalähetti- ja muuttopalvelujen hankinnat 
- Ajoneuvoluokkien yhteiset kriteerit 
- Palveluluokkien yhteiset kriteerit 

 
  Nro Kriteeri Peruskriteerit  Lisäkriteerit 
LUOKKA 1: AUTOJEN, KEVYIDEN HYÖTYAJONEUVOJEN JA L-LUOKAN AJONEUVOJEN OSTO, LEASING TAI VUOKRAUS 
KOHDE: 

 Autot ja kevyet hyötyajoneuvot: asetuksessa (EU) 2018/858 määritetyt M1- ja N1-luokan ajoneuvot  
 Asetuksessa (EU) N:o 168/2013 määritetyt L-luokan ajoneuvot. 

TEKNISET ERITELMÄT (TE) 

TE1 Hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuus X X 
TE2 Ilmansaastepäästöt  X X 
TE3 Energiankulutuksen näyttö X X 
TE4 Liikennetiedot ja reitin optimointi   X 
TE5 Akun vähimmäistakuu X X 

SOPIMUKSEN 
TEKOPERUSTEET (STP) 

STP1 Pienemmät hiilidioksidipäästöt X X 
STP2 Energiatehokkuus X  X 
STP3 Pienemmät ilmansaastepäästöarvot X   
STP4 Valmius pakokaasupäästöttömyyteen X   
STP5 Nopeudenrajoitin   X 
STP6 Laajennettu takuu   X 
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LUOKKA 2: KULJETUSPALVELUJEN HANKINNAT 
KOHDE: 
Ympäristövaikutuksiltaan pienten, muiden kuin tavanomaisten linja-autopalvelujen ja tilauslinja-autopalvelujen hankinta, linja-autojen ja 
turistibussien vuokraus kuljettajapalveluineen, taksipalvelujen, yhteiskäyttöautopalvelujen ja yhdistettyjen kuljetuspalvelujen hankinta 

TEKNISET ERITELMÄT TE1 Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo  X X 
TE2 Ilmansaastepäästöt  X X 

SOPIMUKSEN 
TEKOPERUSTEET 

STP1 Hiilidioksidipäästöt X X 
STP2 Ilmansaastepäästöt  X X 

LUOKKA 3: RASKAIDEN HYÖTYAJONEUVOJEN OSTO TAI VUOKRAUS 
KOHDE: 
Ympäristövaikutuksiltaan pienten, asetuksessa (EU) 2018/858 M2-, M3-, N2- ja N3-ajoneuvoiksi määriteltyjen raskaiden hyötyajoneuvojen 
eli linja-autojen ja kuorma-autojen, mukaan lukien jäteautot, osto tai vuokraus 

TEKNISET ERITELMÄT 

TE1 Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi X X 

TE2 Ilmansaastepäästöt X X 
TE3 Apulaitteet X X 
TE4 Pakoputket X X 

SOPIMUKSEN 
TEKOPERUSTEET 

STP1 Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi X X 

STP2 Ilmastointijärjestelmässä käytettävät kaasut    X 
STP3 Pienemmät ilmansaastepäästöarvot  X   
STP4 Apulaitteet   X  

LUOKKA 4: TIELIIKENNEPALVELUJEN ULKOISTAMINEN 
KOHDE: 
Sellaisten seuraavien tieliikennepalvelujen ulkoistaminen, joista hankintaviranomaiset vastaavat: 

 Linja-autopalvelut tai joukkoliikennepalvelut: asetuksen (EY) N:o 1370/2007 ja/tai CPV-koodin 60112000-6 (joukkoliikennepalvelut 
maanteitse) kattamat palvelut 
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 Jätteenkeruupalvelut: CPV-luokkiin ”Jätteiden keruupalvelut” (90511000-2) ja ”Jätteiden kuljetuspalvelut” (90512000-9) kuuluvat 
palvelut 

 Posti- ja pikalähettipalvelut: CPV:n ryhmän 641 luokkiin kuuluvat posti- ja pikalähettipalvelut, lukuun ottamatta postin rautatie-, 
lento- ja vesikuljetuksia. 

 

TEKNISET ERITELMÄT 

TE1 Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi X X 

TE2 Pyörälogistiikka X X 
TE3 Renkaat – vierintävastus X X 
TE4 Rengaspaineen seurantajärjestelmät X X 
TE5 Polttoaineet X X 
TE6 Ilmansaastepäästöt X X 

SOPIMUKSEN 
TEKOPERUSTEET 

STP1 Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi X X 

STP2 Ilmansaastepäästöt X X 
STP3 Apulaitteet X X 
STP4 Melupäästöt   X 

SOPIMUKSEN 
TOTEUTTAMISTA KOSKEVA 

LAUSEKE (STL) 
STL1 Uudet ajoneuvot X X   

LUOKKA 5: POSTI-, PIKALÄHETTI- JA MUUTTOPALVELUJEN HANKINNAT 
KOHDE: 
Seuraavien ympäristövaikutuksiltaan pienten posti-, pikalähetti- ja muuttopalvelujen hankinnat (ei ulkoistaminen): 

 Ryhmä 641: Posti- ja pikalähettipalvelut, lukuun ottamatta postin rautatie-, lento- ja vesikuljetuksia 
 79613000-4 Työntekijöiden muutto- ja sijoituspalvelut 
 63100000-0 Rahdinkäsittely- ja varastointipalvelut 
 98392000-7 Siirto- ja muuttopalvelut. 

TEKNISET ERITELMÄT 
TE1 Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo  X X 
TE2 Pyörälogistiikka   X 
TE3 Ilmansaastepäästöt  X X 
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SOPIMUKSEN 
TEKOPERUSTEET 

STP1 Hiilidioksidipäästöt X X 
STP2 Ilmansaastepäästöt  X X 

AJONEUVOLUOKKIEN YHTEISET KRITEERIT 
KOHDE: 
Luokka 1: Autojen, kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen osto, leasing tai vuokraus 
Luokka 3: Raskaiden hyötyajoneuvojen osto tai vuokraus 

TEKNISET ERITELMÄT 

TE1 Rengaspaineen seurantajärjestelmät  X X 
TE2 Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus X X 
TE3 Renkaat – vierintävastus X X 
TE4 Ajoneuvokohtaiset taloudellisen ajamisen tiedot  X X 
TE5 Rengasmelu   X 

SOPIMUKSEN 
TEKOPERUSTEET STP1 Ajoneuvon melu   X 

PALVELULUOKKIEN YHTEISET KRITEERIT 
KOHDE: 
Luokka 2: Kuljetuspalvelujen hankinnat 
Luokka 4: Tieliikennepalvelujen ulkoistaminen 
Luokka 5: Posti-, pikalähetti- ja muuttopalvelujen hankinnat 

VALINTAKRITEERIT (VK) VK1 Tarjoajan pätevyys  X X 
TEKNISET ERITELMÄT TE1 Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet  X X 

SOPIMUKSEN 
TEKOPERUSTEET STP1 Voiteluöljyt, hydraulinesteet ja rasvat   X 

SOPIMUKSEN 
TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT 

LAUSEKKEET 

STL1 Kuljettajan koulutus  X X   
STL2 Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet  X X   
STL3 Matalaviskoosiset voiteluöljyt  X X   
STL4 Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus  X X   
STL5 Rengasmelu   X   
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4 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT AUTOJEN, KEVYIDEN 
HYÖTYAJONEUVOJEN JA L-LUOKAN AJONEUVOJEN OSTOA, LEASINGIÄ TAI VUOKRAUSTA VARTEN 
(LUOKKA 1) 

4.1 Kohde 

KOHDE 
Ympäristövaikutuksiltaan pienten autojen, kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen osto, leasing tai vuokraus. 
Soveltamisalaan eivät kuulu erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot, kuten panssariajoneuvot. 

 

4.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksen tekoperusteet 
Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös ajoneuvoluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 9) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ (TE) 
TE1. Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo 
Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt eivät saa tyyppihyväksynnässä ylittää 
seuraavia arvoja: 

Ajoneuvotyyppi CO2 g/km  

Kaikki M1- ja N1-
luokan ajoneuvot 

31. joulukuuta 
2025 saakka: 50 
(WLTP1)) 
1. tammikuuta 
2026 lähtien: 0 

L-luokan ajoneuvojen on oltava akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja. 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 

TE1. Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo 
Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt eivät saa tyyppihyväksynnässä ylittää 
seuraavia arvoja: 

Ajoneuvotyyppi CO2 g/km  

Kaikki M1- ja N1-
luokan ajoneuvot 

0 

L-luokan ajoneuvojen on oltava akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja. 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 
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TE2. Ilmansaastepäästöt 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan M1- ja N1-luokan ajoneuvoihin, 
joiden vertailumassa1) on enintään 2 610 kg. M1- ja N1-luokan 
ajoneuvojen, joiden vertailumassa on yli 2 610 kg, on täytettävä luokan 
3 kohdan TE2 ”Ilmansaastepäästöarvot” (kohta 6.2) vaatimukset. 
 
31. joulukuuta 2025 saakka: 
Kaikkien uusien autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvät päästöt (RDE-päästöt) saavat olla enintään 
0,8 kertaa Euro 6 -luokan raja-arvo typpioksideille ja hiukkasmäärälle 
(arvo ei sisällä sovellettavaa mittausmarginaalia2). 
Jos hankittavia ajoneuvoja on tarkoitus käyttää alueilla, joiden 
ilmanlaadussa on ongelmia3, ajoneuvojen on oltava 
pakokaasupäästöttömiä. 
 
Tammikuusta 2026 alkaen: 
Ajoneuvojen on oltava pakokaasupäästöttömiä. 

TE2. Ilmansaastepäästöt 
Ajoneuvojen on oltava pakokaasupäästöttömiä. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 
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Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 

TE3. Energiankulutuksen näyttö  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Ajoneuvoissa on oltava mekanismi, joka näyttää kuljettajalle niiden polttoaineen kulutusluvut. 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto sisältyy. 

 TE4. Liikennetiedot ja reitin optimointi 
Huomaa: Hankintaviranomaiset voivat edellyttää tämän kriteerin 
täyttymistä, jos ajoneuvoa on tarkoitus käyttää ruuhkaisilla 
kaupunkialueilla tai jos sillä on tarkoitus ajaa paikoissa, joita kuljettajat 
eivät tunne eikä muita tietojärjestelmiä (kuten älypuhelinta) ole 
käytettävissä. 
Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin 
ajoneuvoihin, jotka edellyttävät tehokasta suojausta FCD-järjestelmällä 
(”floating car data”). Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi 
turvajoukkojen ajoneuvokalusto ja hallituksen jäsenten käyttämät virka-
autot. 
Ajoneuvoissa on oltava liikennetieto- ja reitin optimointijärjestelmät, 
jotka antavat kuljettajalle tietoja ennen matkan aloittamista, jotta voidaan 
välttää ruuhkia ja tehdä muita reitin optimointiin tähtääviä päätöksiä. 
Järjestelmän on oltava sulautettu järjestelmä eli kattava viestintämoduuli, 
joka koostuu autoon pysyvästi asennetusta modeemista ja tilaajan 
tunnistusyksiköstä (SIM-kortista). 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto 
sisältyy. 
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TE5. Vähimmäistakuu  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tarjoajan on annettava akulle vähimmäistakuu siitä, ettei akun kapasiteetti pienene 160 000 kilometrin tai 8 vuoden aikana alle 70 prosenttiin sen 
alkuperäiskapasiteetista toimitushetkellä EN 626601 -standardin mukaisesti. Takuun on katettava myös käytöstä johtuva tavanomainen asteittainen 
heikentyminen. 
Todentaminen: 
Tarjoajien on toimitettava takuuehdot sisältävä asiakirja. 

SOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET (STP) 
STP1. Pienemmät hiilidioksidipäästöt  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

31. joulukuuta 2025 saakka: Ajoneuvoille, joiden tyyppihyväksynnän mukaiset hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin kohdan TE1 mukainen 
arvo, annetaan pisteitä päästövähennyksen suuruusluokan mukaan. 
 
Todentaminen: 
Ks. kohta TE1 edellä. 

STP2. Energiatehokkuus  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Pisteitä annetaan ajoneuvoille, joiden energiankulutus yksikössä kWh / 100 km ilmaistuna on pienin WLTP-testimenettelyn mukaisesti. Pisteiden 
antamisessa käytetään seuraavaa kaavaa: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒

× 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

jossa 
• Pointsoffer on arvioidulle tarjoukselle annettavien pisteiden määrä 
• Energyhighest ja Energylowest tarkoittavat saatuihin tarjouksiin sisältyvää suurinta ja pienintä energiankulutusta yksikössä kWh / 100 km 
• Pointsmax on suurin mahdollinen pistemäärä. 

Todentaminen: 
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Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 

STP3. Pienemmät ilmansaastepäästöarvot 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan M1- ja N1-luokan ajoneuvoihin, 
joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg. M1- ja N1-luokan 
ajoneuvojen, joiden vertailumassa on yli 2 610 kg, on täytettävä luokan 
3 kohdan STP3 ”Pienemmät ilmansaastepäästöarvot” (kohta 6.2) 
mukaiset vaatimukset. 
31. joulukuuta 2025 saakka: 
Ilmansaastepäästöistä annetaan suhteutetusti pisteitä ajoneuvoille, 
joiden RDE-päästöjä koskeva arvo on typpioksidien ja hiukkasmäärän 
osalta parempi kuin Euro 6 -luokan raja-arvo (arvo ei sisällä 
sovellettavaa mittausmarginaalia). 
 
Pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −   𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙

� × 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + �
𝑃𝑃𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −  𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑁𝑁ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ −  𝑃𝑃𝑁𝑁𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙

� × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

jossa 

• NOxhigh ja NOxlow tarkoittavat saatuihin tarjouksiin sisältyvää 

suurinta ja pienintä typpioksidipäästöä yksikössä mg/km  

• PNhigh ja PNlow tarkoittavat saatuihin tarjouksiin sisältyvää suurinta 

ja pienintä hiukkasmääräarvoa yksikössä #/km  

• NOx ja PN ovat arvioidun tarjouksen typpioksidi- ja 

hiukkasmääräpäästöt 
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• PNOxmax ja PPNmax ovat kullekin ilmansaasteelle annettavia 

enimmäispistemääriä. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 
STP4. Valmius pakokaasupäästöttömyyteen 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan M1- ja N1-luokan ajoneuvoihin, 
joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg. M1- ja N1-luokan 
ajoneuvojen, joiden vertailumassa on yli 2 610 kg, on täytettävä luokan 
3 kohdan STP3 ”Pienemmät ilmansaastepäästöarvot” (kohta 6.2) 
mukaiset vaatimukset. 
31. joulukuuta 2025 saakka: 
Pisteitä myönnetään sellaisille ajoneuvoille, jotka voivat kulkea ilman 
pakokaasupäästöjä, sen WLTP:n mukaisen toimintasäteen perusteella, 
jonka ajoneuvo voi kulkea ilman pakokaasupäästöjä ja joka ylittää 
paikallisviranomaisen määrittämän vähimmäistoimintasäteen. 
Hankintaviranomainen määrää pakokaasupäästöttömyyteen liittyvän 
WLTP:n mukaisen vähimmäistoimintasäteen vertailuarvon 
tarjouspyynnössä odotuksenmukaisten käyttöprofiilien mukaisesti 
(ehdotettu oletustoimintasäde voi olla vaikkapa 50 km4). Ajoneuvoille, 
joita ei ole varustettu polttomoottorilla, annetaan enemmän pisteitä 
kuin polttomoottorilla varustetuille ajoneuvoille. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 

 

 STP5. Nopeudenrajoitin 
Pisteitä annetaan ajoneuvoille, joissa on nopeudenrajoitinlaite eli autossa 
kiinteästi oleva laite, joka rajoittaa ajoneuvon nopeuden automaattisesti 
tiettyyn enimmäisnopeuteen. 
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Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto 
sisältyy. 

STP6. Laajennettu takuu  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjotaan kohdassa TE5 ”Vähimmäistakuu” määritettyä vähimmäistakuuta laajempi takuu. Pisteiden määrä 
suhteutetaan laajennuksen arvoon. 
Todentaminen: 
Sama kuin TE5. 

 

4.3 Selventävät huomautukset 

Selventävät huomautukset 
TE1. Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo 
1) WLTP: yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä 
TE2. Ilmansaastepäästöt 
1) ’Vertailumassalla’ tarkoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksessa ilmoitettua ajokunnossa olevan ajoneuvon massaa, josta on vähennetty 
kuljettajan 75 kg:n vakiomassa ja johon on lisätty 100 kg:n vakiomassa. 
2) RDE-arvoilla tarkoitetaan ilmoitettuja suurimpia RDE-arvoja, sellaisina kuin ne on esitetty vaatimustenmukaisuustodistuksen 48.2 kohdassa ja 
kuvattu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/683 liitteessä VIII, yksikössä mg/km tai hiukkasten määrä / km tapauksen mukaan. Ne eivät 
sisällä mittausmarginaalia, joka liittyy vain mittauslaitteiston epävarmuuksiin. Tämä johtuu siitä, että nykyistä lainsäädännössä vahvistettua 
epävarmuusmarginaalia (0,43) pienennetään vähitellen. Jos valmistaja siis ilmoittaa arvon, johon on lisätty tällä hetkellä sovellettava marginaali 
(eli vuoden 2021 arvo + marginaali), ja jos marginaalia pienennetään vuonna 2022, tämä ilmoitus olisi epäedullinen verrattuna valmistajaan, joka 
ilmoittaa tiedot vuonna 2022 (eli vuoden 2022 arvo + marginaali), vaikka näiden kahden auton päästöt ovat samat. 
Jäljempänä olevassa taulukossa luetellaan ajonaikaisten typpioksidin enimmäispäästöjen ja enimmäishiukkasmäärän raja-arvot, jotka on täytettävä 
EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien noudattamiseksi, ja jotka ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistuksessa ilmoitettujen 
arvojen on täytettävä. 
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1. tammikuuta 
2021 alkaen M ja N1, luokka I  N1, luokka 2 N1, luokka III 
 Diesel Bensiini Diesel Bensiini Diesel Bensiini 
NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 
PN (#/km) 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 

 

3) Alueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia, tarkoitetaan alueita, joilla toteutetaan liikenteenrajoitustoimia, jotta ilmanlaatudirektiivissä 
(direktiivi 2008/50/EY) säädetyt ilmansaastepäästöjen raja-arvovaatimukset täyttyisivät.  
4) Koska sähköinen liikenne kehittyy erittäin nopeasti, hankintaviranomaisia kehotetaan päivittämään vähimmäistoimintasädettä markkinoiden 
kehityksen mukaisesti. 

TE5. Vähimmäistakuu 
1) Sähköajoneuvoteknologia kehittyy kovaa vauhtia, ja sen myötä akuista tulee yhä kestävämpiä ja luotettavampia. Sen vuoksi näissä kriteereissä 
ehdotettujen raja-arvojen osalta on syytä tarkistaa, mitä vaihtoehtoja markkinoilla on tarjouspyynnön julkaisemisen hetkellä. 
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5 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT 

KULJETUSPALVELUILLE (LUOKKA 2) 
5.1 Kohde 

KOHDE 

Ympäristövaikutuksiltaan pienten, muiden kuin tavanomaisten linja-autopalvelujen ja tilauslinja-autopalvelujen hankinta, linja-autojen ja 
turistibussien vuokraus kuljettajapalveluineen, taksipalvelujen, yhteiskäyttöautopalvelujen ja yhdistettyjen kuljetuspalvelujen hankinta 

 

5.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksen tekoperusteet 
Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös palveluluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 10) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo 
Autot ja pakettiautot 
Kaluston on koostuttava ajoneuvoista, jotka eivät ylitä seuraavaa 
hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvoa: 

• 31. joulukuuta 2025 saakka: 50 (WLTP) 
• 1. tammikuuta 2026 lähtien: 0 

Seuraavina osuuksina: 
• 1,25 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa 

direktiivissä1 maalle määritetty osuus julkisista hankinnoista. 
L-luokan ajoneuvojen on oltava akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja. 
Raskaat hyötyajoneuvot 
Kalustossa on oltava seuraava osuus ajoneuvoja, jotka on varustettu 

TE1. Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo 
Autot ja pakettiautot 
Kaluston on koostuttava ajoneuvoista, jotka eivät ylitä arvoa 0 g/km, 
seuraavina osuuksina: 

• 1,5 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä 
maalle määritetty osuus julkisista hankinnoista. 

 
 
 
L-luokan ajoneuvojen on oltava akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja. 
Raskaat hyötyajoneuvot 
Kalustossa on oltava seuraava osuus ajoneuvoja, jotka on varustettu jollakin 

                                                           
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1161, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 
2009/33/EY muuttamisesta (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj). 
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jollakin luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” peruskriteereissä 
luetelluista hyväksytyistä tekniikoista: 
 

• 1,25 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa 
direktiivissä maalle määritetty osuus julkisista hankinnoista. 

 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä 
niiden tyyppihyväksynnän mukaisista hiilidioksidipäästöistä 
(täydennettyinä vaatimustenmukaisuustodistuksilla). 

luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” peruskriteereissä luetelluista 
hyväksytyistä tekniikoista: 
 

• 1,5 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä 
maalle määritetty osuus julkisista hankinnoista. 

 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä niiden 
tyyppihyväksynnän mukaisista hiilidioksidipäästöistä (täydennettyinä 
vaatimustenmukaisuustodistuksilla). 

TE2. Ilmansaastepäästöt 
TE2.1 
Joulukuuhun 2024 saakka:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro V -luokan 
vaatimukset ja 

• 2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 64 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 72 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2023: Raskaista hyötyajoneuvoista 80 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2024: Raskaista hyötyajoneuvoista 88 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset.  

Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu 
käynnistetään. 
 

TE2. Ilmansaastepäästöt 
TE2.1 
Joulukuuhun 2022 saakka: 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden hyötyajoneuvojen 
on täytettävä vähintään Euro V -luokan vaatimukset ja 

• 2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 84 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 92 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

 
Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu 
käynnistetään. 
 
Tammikuusta 2023 alkaen:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden hyötyajoneuvojen 
on täytettävä vähintään Euro VI -luokan vaatimukset. 
Jos ajoneuvoa ei ole sertifioitu vähintään Euro V -luokkaan mutta se on 
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Tammikuusta 2025 alkaen:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro VI -luokan 
vaatimukset. 
Jos ajoneuvoa ei ole sertifioitu vähintään Euro V -luokkaan mutta se 
on täyttänyt kyseisen luokan vaatimukset teknisen viimeistelyn 
jälkeen, tästä on ilmoitettava tarjousasiakirjoissa. 
Joulukuuhun 2026 saakka kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 6c -luokan vaatimukset ja  
2021: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 15 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset. 
2022: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 30 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset. 
2023: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 45 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset. 
2024: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 60 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset.  
2025: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 75 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset. 
2026: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 90 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset.  
Tammikuusta 2027 alkaen kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan vaatimukset. 

täyttänyt kyseisen luokan vaatimukset teknisen viimeistelyn jälkeen, tästä 
on ilmoitettava tarjousasiakirjoissa. 
Joulukuuhun 2025 saakka kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien 
autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään 
Euro 6c -luokan vaatimukset ja 
2021: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 25 prosentin on täytettävä 
Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän luokan 
vaatimukset. 
2022: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 40 prosentin on täytettävä 
Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän luokan 
vaatimukset. 
2023: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 55 prosentin on täytettävä 
Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän luokan 
vaatimukset. 
2024: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 70 prosentin on täytettävä 
Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän luokan 
vaatimukset.  
2025: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 85 prosentin on täytettävä 
Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän luokan 
vaatimukset. 
Tammikuusta 2026 alkaen kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien 
autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro 6d-
TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän luokan vaatimukset. 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset. 
 
TE2.2. Kaupunkialueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia:  
Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen on oltava 
pakokaasupäästöttömiä. 
Jos saatavilla ei ole latausinfrastruktuuria tai jos odotuksenmukainen 
käyttöprofiili edellyttää suurta käyttösädettä, ajoneuvoissa on vähintään 
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Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen 
on täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset. 
 
TE2.2. Kaupunkialueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia:  
Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen on oltava 
pakokaasupäästöttömiä. 
Jos saatavilla ei ole latausinfrastruktuuria tai jos odotuksenmukainen 
käyttöprofiili edellyttää suurta käyttösädettä, ajoneuvoissa on 
vähintään oltava valmius pakokaasupäästöttömyyteen, millä 
tarkoitetaan kevyttä hyötyajoneuvoa, joka voi kulkea vähintään 
50 km ilman pakokaasupäästöjä. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvojen tekniset 
tiedot, joissa päästönormit on määritetty. Niiden ajoneuvojen osalta, 
jotka täyttivät edellä mainitun vaatimuksen vasta teknisen 
päivityksen jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja 
sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. Lisäksi riippumattoman 
kolmannen osapuolen on todennettava vaatimuksen täyttyminen. 

oltava valmius pakokaasupäästöttömyyteen, millä tarkoitetaan kevyttä 
hyötyajoneuvoa, joka voi kulkea vähintään 50 km ilman pakokaasupäästöjä. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa 
päästönormit on määritetty, ja soveltuvissa tapauksissa kaupungin 
logistiikkakeskuksen kanssa tehty kumppanuussopimus. 
Niiden ajoneuvojen osalta, jotka täyttivät edellä mainitun vaatimuksen vasta 
teknisen päivityksen jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja 
sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. Lisäksi riippumattoman kolmannen 
osapuolen on todennettava vaatimuksen täyttyminen. 

SOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET 
STP1. Hiilidioksidipäästöt  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Huomaa: Hankintaviranomainen määrittää tarjouspyynnössä, minkätyyppisiä ajoneuvoja palvelun tarjoaminen edellyttää. 

Autot ja kevyet hyötyajoneuvot 
Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjotaan palvelukalustoa, jossa kohdan TE1 vaatimuksia noudattavien ajoneuvojen osuus on suurempi kuin 
kohdassa TE1 määritetty osuus suhteessa kohdan TE1 vaatimuksia noudattavan kaluston osuuteen. 

Linja-autot 
Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjottava palvelukalusto koostuu tietystä määrästä ajoneuvoja, jotka on varustettu jollakin luokan 3 kohdan TE1 
peruskriteereissä mainituista hyväksyttävistä tekniikoista. Hankintaviranomainen voi määrittää tämän määrän joksikin seuraavista: i) prosenttiosuus, 
ii) kaluston kaikki ajoneuvot, iii) tietyt ajoneuvoluokat tai alaluokat tai iv) tietyillä reiteillä käytettävät ajoneuvot. Lisätietoja on selventävissä 
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huomautuksissa. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä taulukkomuotoinen luettelo palvelukaluston ajoneuvoista, niiden tyyppihyväksynnän mukaisista 
hiilidioksidipäästöistä (täydennettyinä asianmukaisilla vaatimustenmukaisuustodistuksilla) ja/tai linja-autojen osalta ajoneuvoja koskevista 
teknisistä tiedoista, joissa nämä tekniikat on mainittu. 

STP2. Ilmansaastepäästöt  
(perus- ja lisäkriteerit samat; ei sovelleta, jos teknisessä eritelmässä TE2.2 edellytetään kaikkien ajoneuvojen olevan pakokaasupäästöttömiä) 
Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjotaan joko 

(a). kohdassa TE2 määritettyä suurempi prosenttiosuus kriteerit täyttäviä ajoneuvoja  
(b). autoja ja pakettiautoja, joiden päästöarvo on parempi kuin Euro 6 -luokan vaatimus  
(c). L-luokan ajoneuvoja, joiden päästöarvo on parempi kuin Euro 5 -luokan vaatimus, tai 
(d). maakaasulla kulkevia linja-autoja ja ajoneuvoja, joissa on valmius pakokaasupäästöttömyyteen eli jotka voivat kulkea vähintään 50 km 

ilman pakokaasupäästöjä (autot ja kevyet hyötyajoneuvot), ja pistokehybridiajoneuvoja (PHEV), akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja (BEV) 
(linja-autot ja L-luokan ajoneuvot) sekä polttokennokäyttöisiä sähköajoneuvoja (FCEV) (linja-autot). 

(Hankintaviranomainen täsmentää, paljonko pisteitä annetaan suuremman prosenttiosuuden, parempien päästöarvojen ja 
pakokaasupäästöttömyyden perusteella. Pakokaasupäästöttömille ajoneuvoille on annettava enemmän pisteitä kuin ajoneuvoille, joiden arvot ovat 
Euro 6/5 -luokan vaatimuksia paremmat, ja maakaasulinja-autoille.) 
Todentaminen: 
Ks. kohta TE2 edellä. 
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5.3 Selventävät huomautukset 

Selventävät huomautukset 
Yhdistetyt kuljetuspalvelut 
Yhdistetyissä kuljetuspalveluissa on kyse laajasta valikoimasta yhdistettyjä kuljetusvaihtoehtoja, jotka yleensä sisältävät joukkoliikennepalveluja ja 
polkupyörien vuokrausta. Keskeistä yhdistetyissä kuljetuspalveluissa on se, että niillä pyritään täyttämään sellaisten asiakkaiden matkustustarpeet, 
jotka käyttävät tarkoituksenmukaisinta ja tehokkainta kuljetustapaa tai eri tapojen yhdistelmää. Liikkumisratkaisut optimoidaan siten, että kulutetun 
energian määrä voidaan optimoida kuljettua etäisyyttä ja matkustajaa kohti (energia/[matkustajakilometri]): tämä saavutetaan käyttämällä 
ensisijaisesti muita kuin moottoriajoneuvoja ja joukkoliikennevälineitä. Multi- ja intermodaalisuuden taso on siis tärkeä, jotta matka voidaan 
toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Kuljetuspalvelun multi- ja intermodaalisuuden taso voidaan määrittää erilaisiksi kuljetustavoiksi, joita 
palvelu voi tarjota, ja niiden mahdollisiksi yhdistelmiksi yhdellä matkalla. Kuljetustavoilla tarkoitetaan muun muassa yksityisautoja, L-luokan 
ajoneuvoja, sähköpolkupyöriä, polkupyöriä, joukkoliikennettä ja autojen yhteiskäyttöä. Yhdistettyjen kuljetuspalvelujen kehittäminen on vielä 
alkuvaiheissaan. Tämäntyyppisellä palvelulla on kuitenkin merkittävä potentiaali vauhdittaa siirtymistä moottorittomien ajoneuvojen ja 
joukkoliikennepalvelujen käyttöön. Siksi on suositeltavaa, että julkisista hankinnoista vastaavat selvittävät, onko mahdollista hankkia yhdistettyjä 
kuljetuspalveluja sellaisten kuljetuspalvelujen sijasta, joissa intermodaalisuus ei ole mahdollista, jos asianmukaisia toimijoita on käytettävissä. 
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6 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT RASKAIDEN 
HYÖTYAJONEUVOJEN OSTOLLE TAI VUOKRAUKSELLE (LUOKKA 3) 

6.1 Kohde 

KOHDE 
Ympäristövaikutuksiltaan pienten, asetuksessa (EU) 2018/858 M2-, M3-, N2- ja N3-ajoneuvoiksi määriteltyjen raskaiden hyötyajoneuvojen eli 
linja-autojen ja kuorma-autojen, mukaan lukien jäteautot, osto tai vuokraus 

 

6.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksen tekoperusteet 
Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös ajoneuvoluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 9) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Tekniset paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi 
Ajoneuvoissa on oltava jokin seuraavista tekniikoista: 

• alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) 
kaksoispolttoainemoottorilla toimiva maakaasuajoneuvo, jonka 
kaasu-energiasuhde WTHC-testisyklin lämpimällä osuudella on 
vähintään 50 prosenttia* 

• korkeapaineisella suoraruiskutuksella toimivat 
maakaasuajoneuvot* 

• varsinaiset maakaasuajoneuvot* 
• täyssähköajoneuvot 
• pistokehybridi** 
• vetypolttokennoajoneuvo* 

* Vety- ja maakaasuajoneuvoissa on käytettävä tietty vähimmäisosuus 
uusiutuvaa polttoainetta, jotta ne täyttävät vaatimukset (ks. jäljempänä 
oleva huomautus). 

TE1. Tekniset paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi 
Ajoneuvoissa on oltava jokin seuraavista tekniikoista: 

• täyssähkö 
• vetypolttokennoajoneuvo* 

* Vetyajoneuvoissa on käytettävä tietty vähimmäisosuus uusiutuvaa 
polttoainetta, jotta ne täyttävät vaatimukset (ks. jäljempänä oleva 
huomautus). 
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** Tällä hetkellä pistokehybriditekniikkaa ei käytetä kaukoliikenteen 
linja-autoissa ja turistibusseissa. Vaikka sitä saatetaan alkaa käyttää 
tulevaisuudessa, selvää käyttömallia ei ole tällä hetkellä näkyvissä.  
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin nämä tekniikat 
on merkitty. 
 
 
TE2. Ilmansaastepäästöarvot 
Ajoneuvojen, joiden vertailumassa1 on yli 2 610 kg, on täytettävä Euro 
VI -luokan vaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 595/20092 mukaisesti. 
Ajoneuvojen, joiden vertailumassa1 on enintään 2 610 kg, on täytettävä 
luokan 1 kohdan TE2 ”Ilmansaastepäästöt” mukaiset vaatimukset. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. Niiden 
ajoneuvojen osalta, jotka täyttivät edellä mainitun vaatimuksen vasta 
teknisen päivityksen jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja 
sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. Lisäksi riippumattoman kolmannen 
osapuolen on todennettava vaatimuksen täyttyminen. 
 

TE2. Ilmansaastepäästöarvot  
Ajoneuvojen, joiden vertailumassa1 on yli 2 610 kg, on oltava 
päästöttömiä ajoneuvoja eli ajoneuvoja, joissa ei ole polttomoottoria tai 
joissa olevan polttomoottorin päästöt ovat alle 1 g CO2/kWh Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti 
mitattuina, tai 
Ajoneuvojen, joiden vertailumassa1 on enintään 2 610 kg, on täytettävä 
luokan 1 kohdan TE2 ”Ilmansaastepäästöt” mukaiset vaatimukset. 

 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. Niiden 
ajoneuvojen osalta, jotka täyttivät edellä mainitun vaatimuksen vasta 
teknisen päivityksen jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja 
sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. Lisäksi riippumattoman kolmannen 
osapuolen on todennettava vaatimuksen täyttyminen. 

 

TE3. Apulaitteet  

                                                           
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja 

asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0595 
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(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan jätteenkeruupalveluihin. 
Apulaitteiden (esimerkiksi puristin tai nosturi; hankintaviranomainen määrittää) erillisistä moottoreista syntyvien ajoneuvon päästöjen on täytettävä 
asetuksen (EU) 2016/16283 mukaiset vaiheen V pakokaasupäästöjen raja-arvot. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä joko tyyppihyväksyntätodistus tai asetuksen (EU) 2016/1628 mukainen riippumattoman laboratorion laatima testiraportti. 
 
TE4. Pakoputket (sijainti) 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Linja-autojen pakoputkien on sijaittava joko matkustajan oveen nähden vastakkaisella puolella ajoneuvon perässä tai katolla. 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot. 
 

SOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET 
STP1. Tekniset paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi 
 
Pisteitä annetaan ajoneuvoille, joissa on jokin seuraavista tekniikoista: 

• täyssähköajoneuvo 
• vetypolttokennoajoneuvo 

 
Todentaminen: Sama kuin TE1. 
 

 

 STP2. Ilmastointijärjestelmässä käytettävät kaasut 
Pisteitä annetaan sellaisella ilmastointijärjestelmällä varustetuille 

                                                           
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 

muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj 
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ajoneuvoille, jossa käytettävän jäähdytysaineen lämmitysvaikutus 
(GWP) on alle 150 (hiilidioksidikertoimena ja 100 vuoden aikavälillä 
laskettuna). 
Todentaminen: 
Tarjoajan on ilmoitettava ilmastointijärjestelmässä käytettävän 
jäähdytyskaasun nimi, koostumus ja lämmitysvaikutus. Jos käytetään 
kaasusekoitusta (n määrää kaasuja), lämmitysvaikutus lasketaan 
seuraavasti: 
GWP= Σ(aine X1 % x GWP(X1)) + (aine X2 % x GWP(X2)) + … 
(aine Xn % x GWP(Xn)) 
jossa % on painon osuus, jossa sallitaan ±1 prosentin poikkeama. 
Kaasujen lämmitysvaikutus on esitetty asetuksen (EU) N:o 517/2014 
liitteissä I ja II (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.FIN).   

STP3. Pienemmät ilmansaastepäästöarvot 
Pisteitä annetaan päästöttömille ajoneuvoille eli ajoneuvoille, joissa ei 
ole polttomoottoria tai joissa olevan polttomoottorin päästöt ovat alle 
1 g CO2/kWh Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 595/2009 mukaisesti mitattuina.  
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 
Niiden ajoneuvojen osalta, jotka täyttivät edellä mainitun vaatimuksen 
vasta teknisen päivityksen jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja 
sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. Lisäksi riippumattoman kolmannen 
osapuolen on todennettava vaatimuksen täyttyminen. 

 

  
STP4. Apumoottorien sähköistäminen 
Pisteitä annetaan ajoneuvoille, joiden apulaitteet ovat sähkötoimisia. 
Todentaminen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.FIN
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Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joissa nämä tiedot 
ilmoitetaan. 

 

6.3 Selventävät huomautukset 

Selventävät huomautukset 
TE1. Tekniset paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
Tekniikoiden hyväksyminen 
Hankintaviranomaiset voivat päättää hyväksyä polttokennokäyttöiset ajoneuvot hyväksyttäväksi tekniikaksi, jos niissä käytettävä vety tuotetaan 
uusiutuvista lähteistä paikan päällä ja jos näin tuotettu vety täyttää vähintään 15 prosenttia tarpeesta. 
Hankintaviranomaiset voivat päättää hyväksyä kaksoispolttoainemoottorilla toimivan OEM-maakaasuajoneuvon hyväksyttäväksi tekniikaksi, jos niissä 
käytetään uusiutuvaa metaania, joka täyttää vähintään 60 prosenttia tarpeesta. 
Hankintaviranomaiset voivat päättää hyväksyä korkeapaineisella suoraruiskutuksella toimivat maakaasuajoneuvot hyväksyttäväksi tekniikaksi, jos 
niissä käytetään uusiutuvaa metaania, joka täyttää vähintään 20 prosenttia tarpeesta. 
Hankintaviranomaiset voivat päättää hyväksyä varsinaiset maakaasuajoneuvot hyväksyttäväksi tekniikaksi, jos niissä käytetään uusiutuvaa metaania, 
joka täyttää vähintään 35 prosenttia tarpeesta. 
 
Uusiutuvalla metaanilla tarkoitetaan biometaania ja synteettistä metaania, jotka on tuotettu uusiutuvan sähkön ylijäämästä silloin, kun uusiutuvan 
sähkön tuotanto ylittää kysynnän tiettyinä aikoina, jolloin syntyy sähkön ylituotantoa (sähköstä kaasuksi). 
TE2. Ilmansaastepäästöt 
1 ’Vertailumassalla’ tarkoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksessa ilmoitettua ajokunnossa olevan ajoneuvon massaa, josta on vähennetty 
kuljettajan 75 kg:n vakiomassa ja johon on lisätty 100 kg:n vakiomassa. 
 

Tiedot akkukäyttöisten sähköajoneuvojen akkutakuun ehtojen asettamisesta 
(jos hankintaviranomainen on hankkimassa akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja) 
ZeEUS eBusin raportin ”An updated overview of electric buses in Europe” mukaan LiFePO4-akkujen toimittajien antama takuuaika vaihtelee ja on 
yleensä 2–5 vuotta; yleisin takuuaika on 4–5 vuotta. Litiumnikkelimanganeesikobolttioksidiakuista (LiNiMnCoO2 tai NMC) on vähemmän tietoa, 
mutta niiden takuuaika on 2–6 vuotta. Litiumtitanaattiakkujen takuuaika on pidempi, jopa 15 vuotta, ja grafeenipohjaisten superkondensaattoreiden 
takuuaika on 8–11 vuotta. Muut toimittajat antavat räätälöityjä takuuaikoja, jotka määräytyvät leasingsopimuksen perusteella; sopimus voi sisältää 
akkukapasiteetin seurannan sovitulla aikavälillä. 
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Lisätietoja on ZeEUS eBusin raportissa ”An overview of electric buses in Europe”: http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-
internet.pdf 
 
Sähköajoneuvoteknologia kehittyy kovaa vauhtia, ja sen myötä akuista tulee yhä kestävämpiä ja luotettavampia. Sen vuoksi viranomaisten tulisi 
tarjouspyyntöjä laatiessaan tutustua uusimpiin tietoihin siitä, mitä markkinoilla on saatavana. 
Lisäksi hankintaviranomaiset voivat pitää pidempää takuuaikaa sopimuksen tekoperusteena. 
 
  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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7 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT 
TIELIIKENNEPALVELUJEN ULKOISTAMISELLE (LUOKKA 4) 

7.1 Kohde 

KOHDE 
Sellaisten seuraavien tieliikennepalvelujen ulkoistaminen, joista hankintaviranomaiset vastaavat: 

• Linja-autopalvelut tai joukkoliikennepalvelut: asetuksen (EY) N:o 1370/2007 ja/tai CPV-koodin 60112000-6 (joukkoliikennepalvelut 
maanteitse) kattamat palvelut 

• Jätteenkeruupalvelut: CPV-luokkiin ”Jätteiden keruupalvelut” (90511000-2) ja ”Jätteiden kuljetuspalvelut” (90512000-9) kuuluvat palvelut 
• Posti- ja pikalähettipalvelut: CPV:n ryhmän 641 luokkiin kuuluvat posti- ja pikalähettipalvelut, lukuun ottamatta postin rautatie-, lento- ja 

vesikuljetuksia. 
 

 

7.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksen tekoperusteet 
(näitä kriteerejä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston) 
Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös palveluluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 10) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi 
Vaihtoehto 1: 
Kalustossa on oltava seuraavat osuudet ajoneuvoja, jotka on varustettu 
jollakin luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” peruskriteereissä luetelluista 
hyväksytyistä tekniikoista tai jotka ovat luokan 1 kohdan TE1 
”Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo” vaatimusten mukaisia: 
1,25 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä maalle 
määritetty osuus julkisista hankinnoista. 

TE1. Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi 
Vaihtoehto 1: 
Posti- ja jätteenkeruupalvelujen osalta kalustossa on oltava seuraavat 
osuudet ajoneuvoja, jotka on varustettu jollakin luokan 3 kohdan TE1 
”Tekniset paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi” peruskriteereissä luetelluista hyväksytyistä tekniikoista 
tai jotka ovat luokan 1 kohdan TE1 ”Hiilidioksidin 
tyyppihyväksyntäarvo” vaatimusten mukaisia: 
1,5 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä maalle 
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Vaihtoehto 2: 
Palveluverkostoa on liikennöitävä kokonaan tai osittain ajoneuvoilla, 
jotka täyttävät eritelmät seuraavilla tavoilla: 
– Raskaat hyötyajoneuvot on oltava varustettu jollakin luokan 3 
kohdassa TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” luetelluista hyväksytyistä 
tekniikoista. 
Hankintaviranomainen voi asettaa hyväksyttävän tekniikan tai 
hyväksyttävät tekniikat yhdeksi luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset 
paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” 
peruskriteereistä tai jättää tämän valinnan tarjoajalle. 
Hankintaviranomainen voi myös päättää, että tiettyjä reittejä on 
liikennöitävä tietyllä tekniikalla tai tietyillä tekniikoilla. 
– Autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä kohdan TE1 
”Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo” peruskriteerit. 
 
Todentaminen: 
Sama kuin luokan 3 kohdassa TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” sekä luettelo ja tekniset 
tiedot koko kalustosta. 

määritetty osuus julkisista hankinnoista. 
 
Linja-autojen osalta kalustossa on oltava seuraavat osuudet ajoneuvoja, 
jotka on varustettu jollakin luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset 
paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” 
lisäkriteereissä luetelluista päästöttömistä tekniikoista:  
 
1,5 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä maalle 
määritetty päästöttömien linja-autojen osuus julkisista hankinnoista. 
 
Vaihtoehto 2: 
 
Palveluverkostoa on liikennöitävä kokonaan tai osittain ajoneuvoilla, 
jotka täyttävät eritelmät seuraavilla tavoilla: 
– Raskaat hyötyajoneuvot on oltava varustettu jollakin luokan 3 
kohdassa TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” luetelluista hyväksytyistä 
tekniikoista. 
Hankintaviranomainen voi asettaa hyväksyttävän tekniikan tai 
hyväksyttävät tekniikat yhdeksi luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset 
paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” 
peruskriteereistä tai jättää tämän valinnan tarjoajalle. 
Hankintaviranomainen voi myös päättää, että tiettyjä reittejä on 
liikennöitävä tietyllä tekniikalla tai tietyillä tekniikoilla. 
– Autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä kohdan TE1 
”Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo” lisäkriteerit. 
 
Todentaminen: 
Sama kuin luokan 3 kohdassa TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” sekä luettelo ja tekniset 
tiedot koko kalustosta. 
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TE2. Pyörälogistiikka  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Huomaa: Tätä teknistä eritelmää sovelletaan ajoneuvoihin, joita käytetään posti- ja pikalähettitoimituksissa kaupunkialueella. 
Hankintaviranomaiset voivat myös määrätä, minkätyyppisissä toimituksissa on käytettävä pyörälogistiikkaa (kaupungeissa, joissa on siihen sopiva 
infrastruktuuri ja tarpeeksi pyörälogistiikkatoimijoita).  
Tarjoajan on tarjottava palvelukalustoa, joka sisältää polkupyöriä ja polkupyörän peräkärryjä, ja ne voivat olla myös sähköpyöriä. Tämän 
tarkoituksena on minimoida moottoriajoneuvojen käyttö ja ratkaista viimeisen kilometrin ongelmat palveluluokkien yhteisten kriteerien kohdassa 
TE1 ”Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet” vahvistetun päästövähennyssuunnitelman mukaisesti. 
Tämä kriteeri voidaan täyttää tekemällä yhteistyötä sellaisen kaupungin logistiikkakeskuksen kanssa, jonka kalusto koostuu polkupyöristä ja 
tavarapyöristä. 
 
Todentaminen: Tarjoaja esittää palvelukaluston eritelmät ja soveltuvissa tapauksissa kaupungin logistiikkakeskuksen kanssa tehdyn 
kumppanuussopimuksen. 
TE2. Rengaspaineen seurantajärjestelmät  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Kaikissa ajoneuvoissa on oltava järjestelmät, jotka täyttävät kohdan TE1 rengaspaineen seurantajärjestelmiä koskevat vaatimukset. Ne on määritetty 
ajoneuvoluokkien yhteisten kriteerien kohdassa 9.2. 

Todentaminen: 
Sama kuin ajoneuvoluokkien yhteisten kriteerien kohdassa 10.2 olevassa kohdassa TE1 rengaspaineen seurantajärjestelmien osalta sekä luettelo ja 
tekniset tiedot koko kalustosta. 

TE3. Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Kaikissa ajoneuvoissa on oltava renkaat, jotka täyttävät kohdan TE2 ajoneuvojen renkaita koskevat vaatimukset. Ne on määritetty ajoneuvoluokkien 
yhteisten kriteerien kohdassa 9.2. 
Todentaminen: 
Sama kuin kohdassa TE2 ajoneuvojen renkaiden osalta (ajoneuvoluokkien yhteisten kriteerien kohta 10.2) sekä luettelo ja tekniset tiedot koko 
kalustosta. 
TE4. Polttoaineet 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain, jos hankintaviranomainen päättää, että tekniikka on hyväksytty luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset 
paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” (kohta 6.2) huomautuksen mukaisesti ja jos tarjoaja sisällyttää tämän tekniikan 
kohdan TE1 vaatimusten täyttämiseksi. Hankintaviranomainen voi määrittää uusiutuvan polttoaineen käytölle suuremmatkin prosenttiosuudet sen 
mukaan, miten sitä on saatavilla kansallisilla tai alueellisilla markkinoilla. 
Uusiutuvan polttoaineen käytön osuuden on vastattava luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi” huomautuksessa määritettyjä prosenttiosuuksia (kohta 6.2). 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava jäljennös sopimuksesta (sopimuksista), joka (jotka) on tehty toimittajan (toimittajien) kanssa, sekä kuvaus ja tekniset 
eritelmät tuotannosta ja varsinaisesta polttoaineentoimitusjärjestelmästä. 
TE5. Ilmansaastepäästöt 
TE5.1. 
Joulukuuhun 2024 saakka: 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro V -luokan vaatimukset ja 

• 2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 64 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 72 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2023: Raskaista hyötyajoneuvoista 80 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2024: Raskaista hyötyajoneuvoista 88 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset.  

Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu 
käynnistetään. 
 
Tammikuusta 2025 alkaen:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro VI -luokan vaatimukset. 

TE5. Ilmansaastepäästöt 
TE5.1.  
Joulukuuhun 2022 saakka: 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro V -luokan vaatimukset ja 

• 2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 84 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 92 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu 
käynnistetään. 
 
Tammikuusta 2023 alkaen:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro VI -luokan vaatimukset. 
Jos ajoneuvoa ei ole sertifioitu vähintään Euro V -luokkaan mutta se on 
täyttänyt kyseisen luokan vaatimukset teknisen viimeistelyn jälkeen, 
tästä on ilmoitettava tarjousasiakirjoissa. 
Joulukuuhun 2025 saakka kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro 



 

38 

Jos ajoneuvoa ei ole sertifioitu vähintään Euro V -luokkaan mutta se on 
täyttänyt kyseisen luokan vaatimukset teknisen viimeistelyn jälkeen, 
tästä on ilmoitettava tarjousasiakirjoissa. 
Joulukuuhun 2026 saakka kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien 
kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro 6c -luokan 
vaatimukset ja  

• 2021: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 15 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2022: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 30 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2023: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 45 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2024: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 60 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset.  

• 2025: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 75 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2026: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 90 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset.  

Tammikuusta 2027 alkaen kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro 
6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan vaatimukset. 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset. 

6c -luokan vaatimukset ja 
• 2021: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 25 prosentin on 

täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2022: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 40 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2023: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 55 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2024: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 70 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset.  

• 2025: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 85 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

Tammikuusta 2026 alkaen kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset. 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset. 
 
TE5.2. Kaupunkialueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia:  
Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen on oltava 
pakokaasupäästöttömiä. 
Jos saatavilla ei ole latausinfrastruktuuria tai jos odotuksenmukainen 
käyttöprofiili edellyttää suurta käyttösädettä, ajoneuvoissa on 
vähintäänkin oltava valmius pakokaasupäästöttömyyteen. Tällä 
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TE5.2. Kaupunkialueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia:  
Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen on oltava 
pakokaasupäästöttömiä. 
Jos saatavilla ei ole latausinfrastruktuuria tai jos odotuksenmukainen 
käyttöprofiili edellyttää suurta käyttösädettä, ajoneuvoissa on 
vähintäänkin oltava valmius pakokaasupäästöttömyyteen. Tällä 
tarkoitetaan, että niiden on voitava kulkea vähintään 50 km ilman 
pakokaasupäästöjä. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvojen tekniset tiedot, 
joissa päästönormit on määritetty. Niiden ajoneuvojen osalta, jotka 
täyttivät edellä mainitun vaatimuksen vasta teknisen päivityksen jälkeen, 
kyseiset toimet on dokumentoitava ja sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. 
Lisäksi riippumattoman kolmannen osapuolen on todennettava 
vaatimuksen täyttyminen. 
 
 
 
 
 

tarkoitetaan, että niiden on voitava kulkea vähintään 50 km ilman 
pakokaasupäästöjä. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ajoneuvojen tekniset tiedot, 
joissa päästönormit on määritetty, ja soveltuvissa tapauksissa kaupungin 
logistiikkakeskuksen kanssa tehty kumppanuussopimus. 
Niiden ajoneuvojen osalta, jotka täyttivät edellä mainitun vaatimuksen 
vasta teknisen päivityksen jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja 
sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. Lisäksi riippumattoman kolmannen 
osapuolen on todennettava vaatimuksen täyttyminen. 

SOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET 
STP1. Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjotaan jompaakumpaa seuraavista: 
Vaihtoehto 1: (jos sovellettavissa) Sopimuksen nojalla käytettävässä kalustossa on kohdassa TE1 määritettyä suurempi prosenttiosuus ajoneuvoja 
(ks. edellä), ja pisteitä annetaan suhteessa siihen, paljonko suurempi tämä osuus on kohtaan TE1 verrattuna (ks. edellä). 
Vaihtoehto 2: (jos sovellettavissa) Ajoneuvoilla, jotka täyttävät luokan 3 kohdan TE1 peruskriteerien vaatimukset, ajetaan kohdassa TE1 määritettyä 
(ks. edellä) enemmän reittejä. 
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Todentaminen: 
Ks. kohta TE1 edellä. 
 

STP2. Ilmansaastepäästöt  
(perus- ja lisäkriteerit samat; ei sovelleta, jos teknisessä eritelmässä TE5.2 edellytetään kaikkien ajoneuvojen olevan pakokaasupäästöttömiä) 
Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjotaan joko  

(a). kohdassa TE5 määritettyä suurempi prosenttiosuus kriteerit täyttäviä ajoneuvoja (ks. edellä)  
(b). autoja ja pakettiautoja, joiden päästöarvo on parempi kuin Euro 6 -luokan vaatimus 
(c). L-luokan ajoneuvoja, joiden päästöarvo on parempi kuin Euro 5 -luokan vaatimus, tai 
(d). maakaasulla kulkevia linja-autoja ja ajoneuvoja, joissa on valmius pakokaasupäästöttömyyteen eli jotka voivat kulkea vähintään 50 km 

ilman pakokaasupäästöjä (autot ja kevyet hyötyajoneuvot), ja pistokehybridiajoneuvoja (PHEV), akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja (BEV) 
(linja-autot ja L-luokan ajoneuvot) sekä polttokennokäyttöisiä sähköajoneuvoja (FCEV) (linja-autot). 

 
(Hankintaviranomainen täsmentää, paljonko pisteitä annetaan suuremman prosenttiosuuden, parempien päästöarvojen ja 
pakokaasupäästöttömyyden perusteella. Pakokaasupäästöttömyyteen pystyville ajoneuvoille on annettava enemmän pisteitä kuin ajoneuvoille, 
joiden arvot ovat Euro 6/5 -luokan vaatimuksia paremmat, ja maakaasulla kulkeville raskaille hyötyajoneuvoille.)  
 
Todentaminen: 
Ks. kohta TE5 edellä. 

 

STP3. Apulaitteet  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Huomaa: Tätä sopimuksen tekoperustetta sovelletaan jätteenkeruupalveluihin. 
Pisteitä annetaan sen mukaan, mikä prosenttiosuus ajoneuvoista täyttää luokan 3 kohdan TE3 ”Apulaitteet” mukaiset vaatimukset. 
 
Todentaminen: 
Ks. luokan 3 kohta TE3. 
 STP4. Melupäästöt 

Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjottava palvelukalusto koostuu 
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kokonaan kohdan STP1 ajoneuvojen melupäästöjä koskevat kriteerit 
täyttävistä ajoneuvoista. Nämä kriteerit on esitetty ajoneuvoluokkien 
yhteisten kriteerien kohdassa 9.2. 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä 
niiden vaatimustenmukaisuustodistukset. 
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7.3 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 
(Näitä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston.) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
STL1. Uudet ajoneuvot  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Jos kaluston ajoneuvo vaihdetaan, uudella ajoneuvolla on voitava ylläpitää tai parantaa kaluston ominaisuuksia (koostumus ja käytetyt tekniikat) 
kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen osalta tarjouksessa tarjotun mukaisesti. 
Toimeksisaajan on säilytettävä tiedot palvelukalustoon tehdyistä muutoksista ja asetettava ne hankintaviranomaisen saataville todentamista varten. 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvien seuraamusten soveltamisesta. 

 

7.4 Selventävät huomautukset 
Selventävät huomautukset 

Jätteenkeruupalvelujen reitin optimointi 
 

Käytössä on tietokoneavusteista ajoneuvon reitinvalinta- ja aikataulutustekniikkaa sisältäviä reitinoptimointijärjestelmiä, joilla 
polttoaineenkulutusta voidaan pienentää 5–15 prosenttia. Näissä järjestelmissä voidaan käyttää 

(a). malleja, joilla ennustetaan jätesäiliöiden täyttötaso pay as you throw -järjestelmistä saatujen tietojen tai jäteautoihin asennettujen 
punnitusjärjestelmien avulla 

(b). jätesäiliöiden sisälle asennettuja antureita, jotka seuraavat säiliöiden täyttymistä reaaliajassa. 
 
Molemmat tekniikat ovat tällä hetkellä toimintavalmiita, ja niitä on saatavana markkinoilla. Onkin suositeltavaa, että hankintaviranomainen 
selvittää, onko tällaisia reitinoptimointijärjestelmiä mahdollista toteuttaa niiden omissa jätteenkeruujärjestelmissä. 
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8 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT POSTI-, 
PIKALÄHETTI- JA MUUTTOPALVELUJEN OSTOLLE (LUOKKA 5) 

8.1 Kohde 

KOHDE 
Seuraavien ympäristövaikutuksiltaan pienten posti-, pikalähetti- ja muuttopalvelujen hankinnat (ei ulkoistaminen): 

- Ryhmä 641: Posti- ja pikalähettipalvelut, lukuun ottamatta postin rautatie-, lento- ja vesikuljetuksia 
- 79613000-4 Työntekijöiden muutto- ja sijoituspalvelut 
- 63100000-0 Rahdinkäsittely- ja varastointipalvelut 
- 98392000-7 Siirto- ja muuttopalvelut. 

 

8.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksen tekoperusteet 
(näitä kriteerejä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston) 
Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös palveluluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 9) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo 
Autot ja pakettiautot 
Kaluston on koostuttava ajoneuvoista, jotka eivät ylitä seuraavaa 
hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvoa: 

• 31. joulukuuta 2025 saakka: 50 (WLTP) 
• 1. tammikuuta 2026 lähtien: 0 

Seuraavina osuuksina: 
• 1,25 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa 

TE1. Hiilidioksidin tyyppihyväksyntäarvo 
Autot ja pakettiautot 
Kaluston on koostuttava ajoneuvoista, jotka eivät ylitä arvoa 0 g/km, 
seuraavina osuuksina: 

• 1,5 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä 
maalle määritetty osuus julkisista hankinnoista. 

 
L-luokan ajoneuvojen on oltava akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja. 
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direktiivissä maalle määritetty osuus julkisista hankinnoista.  
 
L-luokan ajoneuvojen on oltava akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja. 
Raskaat hyötyajoneuvot 
Kalustossa on oltava seuraava osuus ajoneuvoja, jotka on varustettu 
jollakin luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” peruskriteereissä 
luetelluista hyväksytyistä tekniikoista: 
 
1,25 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä 
maalle määritetty osuus julkisista hankinnoista. 
Tämä kriteeri voidaan täyttää tekemällä yhteistyötä sellaisen 
kaupungin logistiikkakeskuksen kanssa, jonka kalusto täyttää teknisen 
eritelmän vaatimukset. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä 
niiden tyyppihyväksynnän mukaisista hiilidioksidipäästöistä 
(täydennettyinä vaatimustenmukaisuustodistuksilla). 

Raskaat hyötyajoneuvot 
Kalustossa on oltava seuraava osuus ajoneuvoja, jotka on varustettu jollakin 
luokan 3 kohdan TE1 ”Tekniset paranteluvaihtoehdot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi” peruskriteereissä luetelluista 
hyväksytyistä tekniikoista: 
 
1,5 x tarkistetussa puhtaita ajoneuvoja koskevassa direktiivissä maalle 
määritetty osuus julkisista hankinnoista. 
Tämä kriteeri voidaan täyttää tekemällä yhteistyötä sellaisen kaupungin 
logistiikkakeskuksen kanssa, jonka kalusto täyttää teknisen eritelmän 
vaatimukset. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä niiden 
tyyppihyväksynnän mukaisista hiilidioksidipäästöistä (täydennettyinä 
vaatimustenmukaisuustodistuksilla). 

TE2. Pyörälogistiikka  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Huomaa: Tätä teknistä eritelmää sovelletaan ajoneuvoihin, joita käytetään posti- ja pikalähettitoimituksissa kaupunkialueella. 
Hankintaviranomaiset voivat myös määrätä, minkätyyppisissä toimituksissa on käytettävä pyörälogistiikkaa (kaupungeissa, joissa on siihen sopiva 
infrastruktuuri ja tarpeeksi pyörälogistiikkatoimijoita). 
Tarjoajan on tarjottava palvelukalustoa, joka sisältää polkupyöriä ja polkupyörän peräkärryjä, ja ne voivat olla myös sähköpyöriä. Tämän 
tarkoituksena on minimoida moottoriajoneuvojen käyttö ja ratkaista viimeisen kilometrin ongelmat palveluluokkien yhteisten kriteerien kohdassa 
TE1 ”Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet” (kohta 10.2) vahvistetun päästövähennyssuunnitelman mukaisesti. 
Tämä kriteeri voidaan täyttää tekemällä yhteistyötä sellaisen kaupungin logistiikkakeskuksen kanssa, jonka kalusto koostuu polkupyöristä ja 
tavarapyöristä. 
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Todentaminen: Tarjoaja esittää palvelukaluston eritelmät ja soveltuvissa tapauksissa kaupungin logistiikkakeskuksen kanssa tehdyn 
kumppanuussopimuksen. 
 
TE3. Ilmansaastepäästöt 
TE3.1. 
Joulukuuhun 2024 saakka:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro V -luokan vaatimukset ja 

• 2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 64 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 72 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2023: Raskaista hyötyajoneuvoista 80 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2024: Raskaista hyötyajoneuvoista 88 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset.  

Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu 
käynnistetään. 
 
Tammikuusta 2025 alkaen:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro VI -luokan vaatimukset. 
Jos ajoneuvoa ei ole sertifioitu vähintään Euro V -luokkaan mutta se on 
täyttänyt kyseisen luokan vaatimukset teknisen viimeistelyn jälkeen, 
tästä on ilmoitettava tarjousasiakirjoissa. 
Joulukuuhun 2026 saakka kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien 
autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro 
6c -luokan vaatimukset ja  

• 2021: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 15 prosentin on 

TE3. Ilmansaastepäästöt 
TE3.1. 
Joulukuuhun 2022 saakka: 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro V -luokan vaatimukset ja 

• 2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 84 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

• 2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 92 prosentin on täytettävä 
Euro VI -luokan vaatimukset. 

Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu 
käynnistetään. 
 
Tammikuusta 2023 alkaen:  
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien raskaiden 
hyötyajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro VI -luokan vaatimukset. 
Jos ajoneuvoa ei ole sertifioitu vähintään Euro V -luokkaan mutta se on 
täyttänyt kyseisen luokan vaatimukset teknisen viimeistelyn jälkeen, 
tästä on ilmoitettava tarjousasiakirjoissa. 
Joulukuuhun 2025 saakka kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 6c -luokan vaatimukset ja 

• 2021: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 25 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2022: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 40 prosentin on 
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täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2022: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 30 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2023: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 45 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2024: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 60 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset.  

• 2025: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 75 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2026: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 90 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset.  

Tammikuusta 2027 alkaen kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan vaatimukset. 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset. 
TE3.2. Kaupunkialueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia:  
Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen on oltava 
pakokaasupäästöttömiä. 
Jos saatavilla ei ole latausinfrastruktuuria tai jos odotuksenmukainen 
käyttöprofiili edellyttää suurta käyttösädettä, ajoneuvoissa on 
vähintäänkin oltava valmius pakokaasupäästöttömyyteen. Tällä 
tarkoitetaan, että niiden on voitava kulkea vähintään 50 km ilman 

täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2023: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 55 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

• 2024: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 70 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset.  

• 2025: Autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 85 prosentin on 
täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä 
myöhemmän luokan vaatimukset. 

Tammikuusta 2026 alkaen kaikkien palvelun toteuttamisessa 
käytettävien autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 6d-TEMP- tai Euro 6d -luokan tai niitä myöhemmän 
luokan vaatimukset. 
 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset. 
TE3.2. Kaupunkialueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia:  
Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen on oltava 
pakokaasupäästöttömiä. 
Jos saatavilla ei ole latausinfrastruktuuria tai jos odotuksenmukainen 
käyttöprofiili edellyttää suurta käyttösädettä, ajoneuvoissa on 
vähintäänkin oltava valmius pakokaasupäästöttömyyteen. Tällä 
tarkoitetaan, että niiden on voitava kulkea vähintään 50 km ilman 
pakokaasupäästöjä. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ajoneuvojen tekniset tiedot, 
joissa päästönormit on määritetty, ja soveltuvissa tapauksissa kaupungin 
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pakokaasupäästöjä. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvojen tekniset tiedot, 
joissa päästönormit on määritetty. Niiden ajoneuvojen osalta, jotka 
täyttivät edellä mainitun vaatimuksen vasta teknisen päivityksen jälkeen, 
kyseiset toimet on dokumentoitava ja sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. 
Lisäksi riippumattoman kolmannen osapuolen on todennettava 
vaatimuksen täyttyminen. 
 

logistiikkakeskuksen kanssa tehty kumppanuussopimus. 
Niiden ajoneuvojen osalta, jotka täyttivät edellä mainitun vaatimuksen 
vasta teknisen päivityksen jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja 
sisällytettävä tarjousasiakirjoihin. Lisäksi riippumattoman kolmannen 
osapuolen on todennettava vaatimuksen täyttyminen. 

SOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET 
STP1. Hiilidioksidipäästöt  
(sovelletaan vain kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja L-luokan ajoneuvoihin; perus- ja lisäkriteerit samat) 

Pisteitä annetaan suhteutetusti vaatimusten mukaisten kevyiden hyötyajoneuvojen osuuden tai sellaisten ajoneuvojen osuuden mukaan, jotka on 
varustettu kevyiden hyötyajoneuvojen osalta hyväksyttävillä tekniikoilla. 

• Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen osalta pisteitä annetaan suhteessa siihen, missä määrin kevyiden hyötyajoneuvojen 
kaluston osuus on suurempi kuin kohdassa TE1 määritetty osuus. 

• Raskaiden hyötyajoneuvojen osalta pisteitä myönnetään sellaisten ajoneuvojen osuuden mukaan, joiden käyttövoimana on jokin luokan 3 
(raskaiden hyötyajoneuvojen osto ja vuokraus) kohdassa TE1 luetelluista tekniikoista. 

Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä niiden tyyppihyväksynnän mukaisista hiilidioksidipäästöistä 
(täydennettyinä vaatimustenmukaisuustodistuksilla). 

STP2. Ilmansaastepäästöt  
(perus- ja lisäkriteerit samat; ei sovelleta, jos kohdassa TE1.2 edellytetään kaikkien ajoneuvojen olevan pakokaasupäästöttömiä) 

Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjotaan joko  
(a). kohdassa TE3 määritettyä suurempi prosenttiosuus kriteerit täyttäviä ajoneuvoja  
(b). autoja ja pakettiautoja, joiden päästöarvo on parempi kuin Euro 6 -luokan vaatimus  
(c). L-luokan ajoneuvoja, joiden päästöarvo on parempi kuin Euro 5 -luokan vaatimus, tai 
(d). maakaasulla kulkevia linja-autoja ja ajoneuvoja, joissa on valmius pakokaasupäästöttömyyteen eli jotka voivat kulkea vähintään 50 km 

ilman pakokaasupäästöjä (autot ja kevyet hyötyajoneuvot), ja pistokehybridiajoneuvoja (PHEV), akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja (BEV) 
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(linja-autot ja L-luokan ajoneuvot) sekä polttokennokäyttöisiä sähköajoneuvoja (FCEV) (linja-autot). 
 
(Hankintaviranomainen täsmentää, paljonko pisteitä annetaan suuremman prosenttiosuuden, parempien päästöarvojen ja 
pakokaasupäästöttömyyden perusteella. Pakokaasupäästöttömille ajoneuvoille on annettava enemmän pisteitä kuin ajoneuvoille, joiden arvot ovat 
Euro 6/5 -luokan vaatimuksia paremmat, ja maakaasulinja-autoille.)  
 
Todentaminen: 
Ks. kohta TE3 edellä. 

 

9 AJONEUVOLUOKKIEN YHTEISET KRITEERIT 
9.1 Kohde 

KOHDE 
Seuraavien ympäristövaikutuksiltaan pienten tieliikenteen moottoriajoneuvojen osto: 

 autot, kevyet hyötyajoneuvot ja L-luokan ajoneuvot 
 raskaat hyötyajoneuvot. 

 

9.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksen tekoperusteet 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Rengaspaineen seurantajärjestelmät  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Kevyissä ja raskaissa hyötyajoneuvoissa on oltava rengaspaineen seurantajärjestelmät eli järjestelmät, joiden avulla voidaan arvioida rengaspaineita 
tai niiden vaihtelua ajan myötä ja välittää asiaa koskevat tiedot käyttäjälle ajoneuvon kulkiessa, tai linja-autojen ja jäteautojen tapauksessa 
järjestelmät, jotka välittävät nämä tiedot toiminnan harjoittajalle. 
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Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joissa nämä tiedot ilmoitetaan. 
TE2. Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Ajoneuvoissa on oltava joko jäljempänä olevan tapauksen a tai b mukaiset renkaat: 
a) Renkaat  

1) jotka kuuluvat vierintävastuksen osalta renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta 
25. toukokuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/7404 mukaiseen polttoainetaloudellisuuden 
korkeimpaan luokkaan 

ja 
2) jotka kuuluvat samassa asetuksessa määriteltyyn luokkaan A tai luokkaan B märkäpidon osalta kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti.  
TAI 

b) Pinnoitetut renkaat. 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava tapauksen a mukaisista renkaista asetuksen (EU) 2020/740 mukainen rengasmerkintä tai pinnoitetuista renkaista (tapaus 
b) E-säännön 108 (autot ja pakettiautot) ja E-säännön 109 (raskaat hyötyajoneuvot) mukainen hyväksyntä. 
TE3. Ajoneuvokohtaiset taloudellisen ajamisen tiedot  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
Ajoneuvoissa on oltava tietoa tai ohjeita taloudellisesta ajamisesta. Polttomoottoriajoneuvon käyttöohjekirjan on sisällettävä ohjeita vaihteiden 
aikaisesta vaihtamisesta, vakionopeuden ylläpitämisestä pienellä kierrosluvulla ja liikennevirtojen ennakoimisesta. Hybridi- ja sähköajoneuvojen 
osalta on annettava tietoa regeneratiivisesta jarrutuksesta, jolla säästetään energiaa. Pistokehybridiajoneuvojen ja sellaisten sähköajoneuvojen 
tapauksessa, joiden toimintasäde on tavallista laajempi, annetuissa tiedoissa on oltava tarkkoja ohjeita siitä, miten sähkömoottorilla voidaan ajaa 
mahdollisimman paljon kilometrejä. Nämä tiedot tai ohjeet voidaan antaa koulutustilaisuuksissa (jos viranomainen valitsee tämän vaihtoehdon, sen 
on määrättävä, montako tuntia koulutusta on vähintään järjestettävä). 

                                                           
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/740, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta.  



 

50 

Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin nämä tiedot on merkitty, tai määrättyjen koulutustilaisuuksien kuvaus ja sisältö. 
 
 

 TE4. Rengasmelu 
 
Ajoneuvoissa on oltava joko a) renkaat, joiden vierintämelupäästötasot 
kuuluvat renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja 
muiden ominaisuuksien osalta 25. toukokuuta 2020 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/740 määriteltyyn 
luokkaan A, tai b) pinnoitetut renkaat. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava tapauksen a mukaisista 
renkaista asetuksen (EU) 2020/740 mukainen rengasmerkintä tai 
pinnoitetuista renkaista (tapaus b) E-säännön 109 liitteen 1 mukainen 
hyväksyntä. 
 

SOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET 
 STP1. Ajoneuvon melu 

Pisteitä annetaan ajoneuvoille, joiden melupäästöarvot täyttävät 
asetuksessa (EU) N:o 540/2014 vahvistetut vaiheen 3 raja-arvot. 
Melupäästöt testataan asetuksen (EU) N:o 540/2014 liitteessä II 
määritetyn menetelmän mukaisesti. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistus. 
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10 PALVELULUOKKIEN YHTEISET KRITEERIT 

10.1 Kohde ja valintakriteerit 

KOHDE 
Seuraavien ympäristövaikutuksiltaan pienten tieliikenteen kuljetuspalvelujen osto: 

 kuljetuspalvelut 
 linja-autopalvelut 
 jätteenkeruupalvelut 
 posti-, pikalähetti- ja muuttopalvelut. 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

VALINTAKRITEERIT 
VK1. Tarjoajan pätevyys  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 
Tarjoajalla on oltava soveltuvaa kokemusta kaikilta seuraavilta aloilta: 

- elinkaaren aikaisten (well-to-wheels) kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämiseen tarkoitettujen, saatavilla olevien tekniikoiden 
ja toimenpiteiden määritys, arviointi ja toteutus 

- kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja raportointiin liittyvien menettelyjen noudattaminen. 
 
Todentaminen: 
Todisteet tiedoista ja referensseistä, jotka liittyvät asianmukaisiin (mielellään samankokoisiin), viiden viime vuoden aikana tehtyihin ja edellä 
mainitut elementit sisältäviin sopimuksiin. 
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10.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksen tekoperusteet 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tarjoajalla on oltava kirjalliset menettelyt seuraavista: 
1. Palvelun kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmansaastepäästöjen seuranta ja tallentaminen. Indikaattoreina on käytettävä palvelun päästöjä ja 
energiankulutusta sekä vuotuisena kokonaismääränä että matkustajaa kohti / tonni kuljetettua kilometriä kohti tai jonain muuna yksikkönä, joka 
kuvaa palvelujen määrää. 
2. Sellaisen päästövähennyssuunnitelman toteutus, joka sisältää kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet. 
3. Päästövähennyssuunnitelman tulosten arviointi seuraamalla mahdollisia muutoksia indikaattoreissa ja suunnitelmassa vahvistettujen toimien 
täytäntöönpanoa. 
4. Sellaisten tarvittavien toimien toteutus, joilla korjataan poikkeamat suunnitelmasta tai indikaattoriarvojen mahdollinen suureneminen ja estetään 
niiden toistuminen tulevaisuudessa, mikäli mahdollista. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava seuraavat tiedot: 
1. kohdassa TE1 lueteltujen indikaattorien seurantaan ja tallentamiseen tarkoitettu menettely 
2. päästövähennyssuunnitelma 
3. arviointimenettely, jolla varmistetaan päästövähennyssuunnitelman täytäntöönpano 
4. korjausmenettely, jolla korjataan mahdolliset arvioinnissa havaitut poikkeamat ja estetään niiden toistuminen tulevaisuudessa, mikäli mahdollista. 
Ympäristöjärjestelmien, jotka on sertifioitu ISO 14001 -standardin tai EMAS-järjestelmän mukaisesti, katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niihin 
sisältyy palvelukaluston kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämiseen tähtäävä ympäristötavoite. Tarjoajan on esitettävä yrityksensä 
ympäristötoimia koskeva asiakirja, joka osoittaa, että kyseinen taho sitoutuu tämän tavoitteen saavuttamiseen, sekä sertifiointilaitoksen myöntämä 
sertifikaatti. 
 
Huomaa: Hankintaviranomainen voi antaa pisteitä niille tarjouksille, joiden ympäristöasioiden hallintatoimenpiteissä tarjotaan merkittäviä 
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parannuksia. 
 
 

SOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET 
 STP1. Voiteluöljyt, hydraulinesteet ja rasvat 

Pisteitä annetaan niille tarjouksille, joihin sisältyy seuraavien aineiden 
käyttö palveluajoneuvojen huollossa: 

- regeneroidut voiteluöljyt eli sellaiset käytetyistä voiteluöljyistä 
peräisin olevat öljyt, joita on käsitelty prosessissa, jossa öljy 
palautetaan laadultaan sellaiseksi, että sitä voidaan hyödyntää 
alkuperäisessä käyttötarkoituksessa 

- hydraulinesteet ja rasvat, joilla ei ole ympäristö- ja terveysvaaroja 
osoittavaa lauseketta. Hydraulinesteissä ja rasvoissa olevien 
aineiden, jotka ovat sekä biohajoamattomia että biokertyviä, 
kumulatiivinen massa saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. 

Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava käytettävien voiteluöljyjen, 
hydraulinesteiden ja rasvojen tekniset tiedot. Hydraulinesteiden ja 
rasvojen, jotka täyttävät EU-ympäristömerkin tai sellaisen vastaavan 
tyypin 1 ympäristömerkin vaatimukset, johon sisältyy kohdan STP1 
mukaiset vaatimukset, katsotaan täyttävän kriteerit. 

 

10.3 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
STL1. Kuljettajan koulutus  
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(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Huomaa: Tätä sopimuksen toteuttamista koskevaa lauseketta sovelletaan vain, jos palveluun sisältyy kuljettaja ja jos kuljettajilta ei vaadita 
direktiivin 2003/59/EY mukaista ammattipätevyystodistusta (CAP). 
Kaikkien palvelun tuottamiseen sopimuksen keston ajan osallistuvien kuljettajien on saatava säännöllisesti koulutusta ympäristön kannalta 
edulliseen ajotapaan hyväksytyssä koulutuslaitoksessa. Näin pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta. 
 
Kaikille uusille kuljettajille, jotka työskentelevät sopimuksen nojalla, on järjestettävä vähintään 16 tunnin pituinen koulutus aiheesta neljän viikon 
kuluessa työsuhteen alkamisesta. Kaikille muille työntekijöille on järjestettävä vähintään neljän tunnin mittainen täydennyskoulutus edellä 
mainituista seikoista vähintään kerran vuodessa. 
Palveluntarjoajan on dokumentoitava jokaiselle sopimuksen nojalla työskentelevälle työntekijälle järjestetyn koulutuksen määrä (tunnit) ja aihe ja 
raportoitava niistä hankintaviranomaiselle. 
 
Kaikkien palvelun tuottamiseen sopimuksen keston ajan osallistuvien kuljettajien on saatava säännöllisesti tietoa omasta polttoainetehokkuudestaan 
(vähintään kerran kuukaudessa). 
 
Työntekijöiden vuotuista koulutusta koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. Hankintaviranomainen voi laatia 
säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvien seuraamusten soveltamisesta. 

STL2. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Palveluntarjoajan on dokumentoitava seuraavien toimien tulokset ja raportoitava niistä sopimuksen keston ajan: 
– indikaattoreiden seuranta ja 
– toteutetut arviointi-, korjaus- ja ehkäisytoimet soveltuvissa tapauksissa. 
Palveluntarjoajan on toimittava näin käyttämällä kohdan TE1 ”Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet” todentamista koskevia kirjallisia 
menettelyjä. 
Nämä raportit on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvien seuraamusten ja päästövähennyssuunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden ylittämisestä annettavien bonusten soveltamisesta. 

STL3. Matalaviskoosiset voiteluöljyt  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Ellei ajoneuvon valmistaja suosittele toisentyyppistä voiteluöljyä, toimeksisaajan on vaihdettava palvelun toteuttamisessa käytettävien ajoneuvojen 
voiteluöljyt sellaisiin moottoriöljyihin, joiden viskositeetti on pieni (matalaviskoosiset moottoriöljyt). Matalaviskoosiset moottoriöljyt ovat 
voiteluaineita, joiden SAE-luokka on 0W30, 5W30 tai vastaava. 
Toimeksisaajan on säilytettävä tiedot käytetyistä voiteluaineista ja asetettava nämä tiedot hankintaviranomaisen saataville. 
STL4. Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus  
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Ajoneuvoissa on oltava joko jäljempänä olevan tapauksen a tai b mukaiset renkaat: 
a) renkaat  
• jotka ovat käyttötarkoituksen ja ilmasto-olosuhteiden mukaisia ja soveltuvat asennettaviksi niiden asennuspaikkaan tyypin N2, N3, O3 ja O4 

ajoneuvoissa  
ja  

• jotka kuuluvat vierintävastuksen osalta renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta 
25. toukokuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/740 mukaiseen polttoainetaloudellisuuden 
korkeimpaan luokkaan 
ja 

• jotka kuuluvat samassa asetuksessa määriteltyyn luokkaan A tai luokkaan B märkäpidon osalta kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti 

TAI 
b) pinnoitetut renkaat. 

Toimeksisaajan on säilytettävä tiedot käytetyistä renkaista ja asetettava nämä tiedot hankintaviranomaisen saataville.  
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 STL5. Rengasmelu 
 
Toimeksisaajan on vaihdettava palvelun toteuttamiseen käytettävien 
ajoneuvojen kuluneet renkaat joko  

a) uusiin renkaisiin, joiden vierintämelupäästötasot kuuluvat 
renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden 
ominaisuuksien osalta 25. toukokuuta 2020 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/740 
määriteltyyn luokkaan A 

 
TAI 

b) pinnoitettuihin renkaisiin. 
Rengasmallin vierintämelupäästöt on pitänyt testata asetuksen (EU) 
2020/740 liitteessä I määritetyn menettelyn mukaisesti. 
 
Toimeksisaajan on säilytettävä tiedot käytettyjen renkaiden 
vaihtamisesta ja asetettava nämä tiedot hankintaviranomaisen 
saataville.  

 

10.4 Selventävät huomautukset 

Selventävät huomautukset 
STL3. Matalaviskoosiset voiteluöljyt, STL4. Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus ja STL5. Rengasmelu 
Hankintaviranomainen voi sisällyttää nämä kriteerit ajoneuvojen huoltopalveluja koskevaan tarjouspyyntöön. Nämä kriteerit koskevat kuitenkin 
vain pientä osaa huoltotoimista, eikä niitä voida pitää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevina kriteereinä ajoneuvojen 
huoltopalvelujen osalta. 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt sopimuksen toteuttamista koskevien eri lausekkeiden noudattamatta jättämisestä koituvien seuraamusten 
soveltamisesta. 

STL4. Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus 
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Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU), joka piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä kesäkuuhun 2014 mennessä, 6 artiklassa ja 
liitteessä III asetetaan erityisvelvoitteita tiettyjä energiatehokkaita laitteita hankkiville hankintaviranomaisille. Tähän sisältyy velvoite hankkia vain 
sellaisia renkaita, jotka 
”kuuluvat renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 määriteltyyn korkeimpaan polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä vaatimus ei 
estä julkisia elimiä hankkimasta korkeimpaan märkäpitoluokkaan tai vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, jos se on perusteltua turvallisuuteen 
tai kansanterveyteen liittyvistä syistä”. 

Tämä vaatimus koskee vain keskushallintoja, ja sitä sovelletaan vain hankintoihin, joiden loppusumma on julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä vahvistettuja kynnysarvoja suurempi. Vaatimusten on lisäksi oltava yhdenmukaisia kustannustehokkuutta, taloudellista 
toteutettavuutta, laajempaa kestävyyttä, teknistä soveltuvuutta ja riittävää kilpailua koskevien periaatteiden kanssa. Nämä tekijät voivat vaihdella 
hankintaviranomaisista ja markkinoista toiseen. Lisäohjeita tämän näkökohdan tulkintaan, kun keskushallinnon viranomaiset hankkivat 
energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia energiatehokkuusdirektiivin 6 artiklan ja liitteen III mukaisesti, annetaan komission 
ohjeasiakirjassa COM/2013/0762 final, komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano 
– komission ohjeet1). 

Asetus (EY) N:o 1222/2009 on korvattu asetuksella (EU) 2020/740. 
1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex:52013DC0762 
Kaluston koostumusta koskevat vaatimukset 
Kun hankintaviranomainen edellyttää, että palveluntarjoaja käyttää kalustoa, jossa tietty prosenttiosuus ajoneuvoista täyttää hiilidioksidi- tai 
ilmansaastepäästöarvoja koskevat kriteerit, hankintaviranomaisen olisi pohdittava, mikä on paras tapa todentaa, onko nämä kriteerit täytetty. 
Toimeksisaajan voi olla vaikeaa toimittaa näitä tietoja, ja hankintaviranomaisen voi olla vaikeaa todentaa tiedot siitä, mitä ajoneuvoja on käytetty 
milläkin reitillä minäkin päivänä, ja laskea päästöjen keskiarvot. Jos katsotaan, ettei ole tarkoituksenmukaista edellyttää, että kaikki ajoneuvot 
täyttävät vaatimuksen, hankintaviranomainen voi määrittää, että tietyillä reiteillä saa käyttää vain vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja (esimerkiksi 
alueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia) tai että yhden tai useamman ajoneuvoluokan on täytettävä vaatimukset. Näillä seikoilla ei ole suurta 
merkitystä julkisten linja-autopalvelujen ja jätteenkeruupalvelujen ulkoistamisessa, kun palvelujen suunnittelu ja valvonta mahdollistaa palvelujen 
toteuttamisessa käytettävän kaluston vaatimustenmukaisuuden todentamisen. 
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11 ELINKAARILASKENTA 
 
Elinkaarikustannusanalyysi on menetelmä, jolla arvioidaan tarkasteltavana olevan tuoteryhmän tai -palvelun kokonaiskustannukset. Siinä otetaan 
huomioon kaikki hankintaan, käyttöön ja huoltoon sekä mahdollisesti syntyneen jätteen hävittämiseen liittyvät kustannukset. Elinkaarilaskennan 
tarkoituksena on arvioida hankevaihtoehtojen kokonaiskustannukset ja valita sellainen vaihtoehto, jolla varmistetaan, että hankinnan, palvelun tai 
niiden kummankin kokonaiskustannukset ovat laatu ja toimivuus huomioon otettuina pienimmät. Elinkaarilaskenta olisi tehtävä hankintaprosessin 
varhaisessa vaiheessa. 
Tarjouksia arvioitaessa elinkaarilaskenta voi auttaa määrittämään pienimmät kustannukset Viranomaisia elinkaarilaskenta voi auttaa ottamaan 
huomioon tuotteen tai palvelun hankintakustannusten (esim. raaka-aineet ja valmistuskustannukset) lisäksi myös muut kustannukset, jotka ostajan on 
yleensä määritettävä ja laskettava (esim. huolto-, käyttö- tai hävitys- ja kierrätyskustannukset). Elinkaarilaskennassa tämäntyyppiset kustannukset 
lisätään myyntihintaan, jotta saadaan kattava arvio tuotteen tai palvelun kustannuksista. 
Lisäksi elinkaarilaskennassa otetaan huomioon tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaiset ulkoiset ympäristövaikutukset, jos niiden rahallinen arvo on 
mahdollista määrittää. Käyttämällä elinkaarilaskentaa voidaan saada perusteellisempi kuva palvelun kustannuksista sen elinkaaren vaiheissa: 
varusteiden, tarvikkeiden ja koneiden kustannusten lisäksi siinä otetaan huomioon myös palvelun käytöstä aiheutuvat kustannukset (esim. 
energiankulutus toimintojen aikana) ja työvoimakustannukset. 
Julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä 2014/24/EU määritetään kustannukset, jotka on otettava huomioon harkittavan hankinnan taloudellisessa 
analyysissa. Lisätietoja on teknisessä raportissa. 
Hankintaviranomaiset voivat antaa teollisuudelle tehokkaita kannustimia vihreiden teknologioiden kehittämiseen ympäristöä säästävien hankintojen 
välityksellä. Joillakin palvelualoilla tämän vaikutus voi olla erityisen merkittävä, koska julkiset ostajat hallitsevat laajaa osuutta markkinoista (esim. 
energiatehokkaat rakennukset, joukkoliikenne, kiinteistönhuolto). Jos koko elinkaaren kustannukset otetaan huomioon, ympäristöä säästävillä julkisilla 
hankinnoilla voidaan säästää rahaa ja vähentää samalla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Viisailla hankinnoilla voidaan säästää raaka-aineita ja 
energiaa, vähentää jätettä ja saastumista sekä kannustaa kestäviin toimintatapoihin. 
Tieliikennekuljetuksen osalta elinkaarikustannuslaskentaa on tehty eri tapaustutkimuksissa, joissa on sovellettu muutamia EU:n ympäristöä säästäviä 
hankintoja koskevista kriteereistä: 

- Tapaustutkimus 1: Sähkölinja-autojen ja muita vaihtoehtoisia teknologioita hyödyntävien ajoneuvojen hankinta diesellinja-autojen sijasta 
tietylle osuudelle kalustosta 

- Tapaustutkimus 2: Posti- ja pikalähettipalvelujen kuljettajien kouluttaminen taloudelliseen ajamiseen. 
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Näiden tapaustutkimusten kustannuksia verrattiin perusskenaarioon, jossa ei noudateta EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevia kriteerejä. 
Tutkimuksissa arvioitiin seuraavanlaisia kustannuksia: 
a) omistamisen kokonaiskustannukset: 

- hankintakustannukset 

- polttoainekustannukset 

- huoltokustannukset 

- vakuutus 

- verot 
b) ulkoiset kustannukset: hiilidioksidin (CO2) ja typpioksidien (NOx) päästöt sekä metaanittomien hiilivetyjen päästöt ja hiukkaspäästöt, jotka 

kuuluvat puhtaista ajoneuvoista annetun direktiivin (direktiivi 2009/33/EY) soveltamisalaan. 

Näissä tapaustutkimuksissa tehdyn elinkaarilaskennan avulla voitiin tehdä seuraavat päätelmät (ks. tarkemmat tiedot teknisestä raportista): 
Tapaustutkimus 1: Sähkölinja-autojen hankinta diesellinja-autojen sijasta tietylle osuudelle kalustosta – Analyysi osoittaa, että 
polttoaineveroilla on suuri vaikutus elinkaarikustannusten laskentaan. Kun verot otetaan huomioon elinkaarikustannuslaskennassa, sähkölinja-autojen 
kokonaiskustannukset ja ulkoiset ympäristökustannukset ovat samat tai pienemmät kuin diesellinja-autojen kustannukset. Investointikustannukset ovat 
suhteellisen suuret muihin kustannuksiin verrattuna. Sähköajoneuvojen huoltokustannusten odotetaan olevan muita pienemmät, koska moottorissa on 
vähemmän liikkuvia osia ja ne kuluvat vähemmän. Lisäksi niissä on vähemmän rikkoutuvia osia. Koska sähkölinja-autojen teknologian kehitys on 
vielä kesken, jonkin verran teknisiä vikoja on kuitenkin odotettavissa. Ulkoiset kustannukset, jotka sisältävät myös sähköntuotannosta peräisin olevat 
päästöt, ovat puolestaan huomattavasti pienemmät. Lisäksi on syytä korostaa, että tuotantoketjun alkupäässä olevista voimalaitoksista peräisin olevat 
ilmansaasteet vapautuvat melko korkealle ilmakehään, ja usein näitä päästöjä tapahtuu harvaan asutuilla alueilla. Nämä päästöt sekoittuvat suureen 
määrään ilmaa, ja niiden vaikutus kaupunkialueen ilmanlaatuun on melko pieni. Sen sijaan liikennepäästöt tapahtuvat matalalla, ympäröivässä ilmassa, 
ja ne ovat suurin saastumisen lähde kaupunkialueilla. Koska sähköajoneuvot eivät tuota pakokaasupäästöjä, niillä voidaan parantaa kaupunkien 
ilmanlaatua. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt ja sähköntuotantoon liittyvä ilman saastuminen vähenevät tulevina vuosikymmeninä, kun EU:n 
energiantuotannon rakenteessa irtaudutaan hiilen käytöstä. 
Tapaustutkimus 2: Posti- ja pikalähettipalvelujen kuljettajien kouluttaminen taloudelliseen ajamiseen – Tulokset osoittavat, että koulutus on 
melko kallista kustannussäästöihin verrattuna kouluttajan palkkion ja menetettyjen henkilötyötuntien vuoksi. Suurempien kilometrimäärien yhteydessä 
tämä kriteeri tulee edullisemmaksi, ja lisäbonus on se, että kuljettajat todennäköisesti parantavat ajokäyttäytymistään myös omilla autoillaan ajaessaan. 
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11.1 Muutamien ehdotettujen kriteerien kustannusvaikutukset 

 

Ympäristöä säästäviä hankintoja 
koskevat kriteerit Arvioidut vaikutukset hankintakustannuksiin Arvioitu vaikutus ajoneuvon tai palvelun 

elinkaarikustannuksiin 

Sähkölinja-autot 

 
Sähkölinja-autojen investointikustannukset ovat 
55 prosenttia suuremmat kuin diesellinja-autojen 
investointikustannukset (IEA 20185 ja BNEF 
20186). 
TNO:n ja Civitasin raportissa ”Clean buses for your 
city” (TNO & Civitas 2013)7 arvioidaan, että 
latausasemien infrastruktuurikustannukset olisivat 
10 000 euroa yhtä linja-autoa kohti; summaan 
sisältyvät latauspisteet bussivarikoilla ja reittien 
varrella bussipysäkeillä.  
 

Ajoneuvon elinkaarikustannukset ovat noin 
2,5–6 prosenttia pienemmät, jos otetaan 
huomioon verot, koska energiakustannukset ja 
ympäristövaikutusten kustannukset ovat 
pienemmät. Jos veroja ei oteta huomioon, 
sähkölinja-autoilla ei saavuteta säästöjä 
elinkaarikustannuksissa. 

Posti- ja pikalähettipalvelujen kuljettajien 
kouluttaminen taloudelliseen ajamiseen 

Ajokoulutuksen arvioitu kustannus on 300–
1 000 euroa kuljettajaa kohti (summa sisältää 
kouluttajan palkkion ja menetetyt 
henkilötyötunnit). 

Palvelun elinkaarikustannukset ovat noin 0,5–
2 prosenttia pienemmät polttoaineenkulutuksen 
ja ulkoisten kustannusten pienentymisen vuoksi, 
jos mukaan lasketaan verot. 

(Ks. tarkemmat tiedot teknisestä raportista.) 
 

                                                           
5  IEA 2018. Global EV Outlook 2018. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2018 

6 BNEF 2018. Electric Buses in cities. https://about.bnef.com/blog/electric-buses-cities-driving-towards-cleaner-air-lower-co2/ 

7 Clean buses for your city. http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 
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