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1. Ilmastotavoitteet/vähähiilisyys 

 

Tässä materiaalissa käydään läpi vähähiilisten julkisten hankintojen toteuttaminen. 

Materiaalissa käydään läpi perusperiaatteet sekä yleisimmät hankintakohteet, joissa 

hiilineutraaliustavoitteita, ympäristötavoitteita tai energiankäytön ja kestävien periaatteiden 

kriteerejä voidaan hyödyntää julkisissa hankinnoissa. Myös lainsäädännön tulkinta 

ed.mainittujen kriteerien hyödyntämisestä julkisissa hankinnoissa käydään läpi. Materiaalissa 

annetut ohjeet ovat kirjoittajan omia näkemyksiä ja sovellettaessa mahdollisia materiaalissa 

annettuja viittauksia lakiin tai oikeustapauksiin soveltajan tulee tutustua voimassa olevaan lakiin 

tai oikeustapausten alkuperäisiin teksteihin osoitteessa finlex.fi. 

 

Monen kunnan ja kaupungin strategioissa mainitaan ympäristötavoitteet sekä hiilijalanjäljen 

pienentäminen. Myös monissa muissa yhteyksissä ja juhlapuheissa puhutaan tänä päivänä 

Suomen kestävyysvajeesta, hallitusohjelmasta, sotesta sekä ympäristö- ja 

hiilineutraaliustavoitteista – ja samassa yhteydessä puhutaan usein myös vähähiilisistä 

hankinnoista. Tässä materiaalissa käydään perusperiaatteet läpi kuinka toteuttaa vähähiilisiä 

hankintoja ja sitä kautta vähentää hiilijalanjälkeä. Tällä materiaalilla myös rohkaistaan tekemään 

asioita toisin, jotta ed.mainitut tavoitteet toteutuvat. 

 

 

1.1. Ympäristönäkökohdat julkisissa hankinnoissa 

 

Nykyinen hankintalaki tai erityisalojen hankintalaki eivät varsinaisesti edellytä 

ympäristönäkökohtien huomioimista, vaan antavat siihen mahdollisuuden. Huomioitavaa on 

kuitenkin, että muualla lainsäädännössä voi olla julkisiin hankintoihin liittyviä 

ympäristönäkökulmien huomioimiseen liittyviä velvoitteita. Hankintayksikkö voi soveltaa 

ympäristönäkökulmien huomioimista hankintaprosessin eri vaiheissa – aina suunnittelusta ja 

markkinavuoropuhelusta tarjoajiin kohdistuviin soveltuvuusvaatimuksiin, tarjouksen 

ehdottomiin vaatimuksiin sekä myös tarjouksen pisteytettäviin vertailukriteereihin. 

Hankintayksikkö voi esimerkiksi edellyttää tarjoajia noudattamaan Suomen tai EU:n 

lainsäädännön tai tiettyjen kansainvälisten sopimusten ympäristövelvoitteita. 

 

Lähtökohtaisesti soveltuvuusvaatimuksilla varmistetaan tarjoajien “oikeustoimikelpoisuus” ja 

esimerkiksi tiettyjen lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden ja maksujen toteutuminen. 

Nykyään hankintayksiköt saattavat usein myös edellyttää soveltuvuusvaatimuksissa 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmien käyttämistä. Kyseisillä järjestelmillä tarjoajat voivat 

tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset ja toimia suunnitelmallisesti esimerkiksi päästöjen, 

jätteiden ja energian kulutuksen vähentämiseksi. 
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Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät voidaan myös sertifioida tai rekisteröidä ja näihin 

voidaan soveltaa EMAS-järjestelmää sekä ISO 14001 -standardia, jotka tarjoavat rekisteröinnin 

ohella myös työkalut ympäristöasioiden johtamiselle. EMAS-järjestelmä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1221/2009. Kyseeseen voivat tulla myös esimerkiksi vaatimus 

riittävän pätevästä henkilöstöstä varmistamaan rakennusurakan tai sen suunnitellun tavoiteltu 

ympäristöystävällisyys. Hankintayksikkö voi myös vaikkapa edellyttää, että rakennusurakasta tai 

tietyn tuotteen asennuksesta syntyvä jäte käsitellään kestävällä tavalla, esimerkiksi 

kierrättämällä. Tämän vaatimuksen täyttymisen mahdollisia todentamistapoja ovat 

tarjouspyynnön mukaan eurooppalaisia sertifiointistandardeja noudattavien elinten antamat 

EMAS- ja ISO 14001 -sertifikaatit tai vastaavat. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 

Hankintayksikkö voi huomioida ympäristönäkökohtia hankittavalta tavaralta, palvelulta tai 

urakalta ympäristövaikutuksiin kuuluvilla ominaisuuksilla tai vaikka suorituskyvyllä. Näitä voivat 

olla vaikka tietynlaiset lämmitysjärjestelmät tai käytettävät tai kielletyt rakennusmateriaalit. 

ICT-palveluhankinnoissa voidaan vaikka edellyttää uudelleen käyttöönotettujen 

(“kierrätettyjen”) tietokoneiden tarjoamista. Monissa hankinnoissa hankintayksikkö saattaa 

myös hyödyntää ympäristömerkkejä. Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi 

pesulapalveluiden kilpailutukset, kopiopapereiden hankinta tai vaikkapa paperituotantoon 

liittyvän polttoaineenkulutuksen rajoitukset ja Joutsenmerkin tai EU-kukan vaatimusten 

mukaiset kriteerit. Jos hankintayksikkö ei esimerkiksi tiedä, millaisia ympäristövaatimuksia sen 

kannattaisi asettaa hankinnan kohteelle, se voi perehtyä eri ympäristömerkkien taustalla oleviin 

kriteereihin ja sisältöihin. Esimerkiksi Joutsenmerkin taustalla olevat kriteerit kopiopaperille 

edellyttävät paperin puukuidun oltavan peräisin kestävästi hoidetusta metsästä. Vähän vastaava 

kuin ympäristömerkkien kriteerien hyödyntäminen on myös uusiutuvilla energialähteillä 

tuotettu sähkö. Monet hankintayksiköt edellyttävät sähkösopimuksensa kilpailutuksissa, että 

tietty prosenttimäärä ostettavasta sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. 

 

Hankintayksikön tulee kuitenkin olla tietoinen edellyttämistään ympäristömerkin vaatimuksista, 

koska lainsäädäntö asettaa tiettyjä ehtoja niiden vaatimiselle – mm. merkkien kriteerit eivät saa 

asettaa tarjoajia eri arvoiseen asemaan ja merkkien hyödyntäminen tulee soveltua hankinnan 

kohteena olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien 

määrittelemiseen. Ympäristömerkin vaatimiselle on asetettu rajoituksia myös hankintalaissa. 

Ensinnäkin edellytyksenä tietyn merkin vaatimiselle on se, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvä: 

 

1) merkille asetetut vaatimukset koskevat ainoastaan perusteita, jotka liittyvät hankinnan 

kohteeseen ja soveltuvat hankinnan kohteena olevien rakennusurakoiden, tavaroiden 

tai palvelujen ominaisuuksien määrittelemiseen; 

2) merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 

syrjimättömyysperusteisiin; 

3) merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon viranomaiset, kuluttajat, 

työmarkkinaosapuolet, valmistajat, kaupan edustajat ja valtiosta riippumattomat 

organisaatiot sekä muut asiaankuuluvat sidosryhmät voivat osallistua; 

4) kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki; 

5) merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, johon merkkiä hakeva toimittaja ei 

voi käyttää ratkaisevasti vaikutusvaltaa. 
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On myös hyvä huomioida, ettei ympäristömerkkien vaatiminen ole aina paras saati ainoa oikea 

ratkaisu vähähiilisten hankintojen kilpailuttamisessa. Usein myös hyvin käytännönläheiset, 

tarjoajien omat ratkaisut tai vaikkapa loppukäyttäjien kokemusperäinen tieto saattavat 

mahdollistaa hiilijalanjäljen pienenemisen sekä ympäristönäkohtien huomioimisen. 

Loppukäyttäjien kutsuminen markkinavuoropuheluun, potentiaalisten tarjoajien lisäksi voi 

edesauttaa vähähiilisten ja kestävien hankintojen toteutumista. Esimerkiksi koulujen ja 

laajemmin koko hankintayksikön tietokonekannan uusimisille ei välttämättä ole aina 

merkittävää tarvetta ja muidenkin sähkölaitteiden tarve on saattanut pienentyä aiempaan 

hankintaan nähden. Hankinnan suunnitteluvaiheen ja markkinakartoituksen merkitystä on 

korostettu uudessa hankintalaissa. 

 

Ympäristönäkökohtien huomioimisessa puhutaan usein myös elinkaarikustannuksista ja 

nykyisessä hankintalaissa on kokonaan uusi oma pykälä elinkaarikustannuksista. Elinkaari kattaa 

vaiheet raaka-aineiden ostosta tai resurssien kokoamisesta niiden uudelleenkäyttöön, 

kierrättämiseen, hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn. Elinkaarikustannukset sisältävät 

puolestaan kaikki rakennusurakoiden, tavaroiden tai palveluiden elinkaaren aikaiset 

kustannukset. 

 

Tämä tarkoittaa ensinnäkin hankintayksikön sisäisiä tai hankinnan kohteen käyttäjille aiheutuvia 

kustannuksia kuten, tutkimus-, kehitys-, tuotanto-, kuljetus-, käyttö-, ylläpito- ja käytöstä 

poistamisen kustannuksia. Käyttökustannuksia ovat esimerkiksi energiankulutuksen tai 

polttoaineiden kulutuksen kustannukset, ja elinkaaren lopun kustannuksia ovat puolestaan 

esimerkiksi keräys-, jäte- ja kierrätyskustannukset. Elinkaarikustannukset voivat sisältää 

hankintayksikölle syntyvien kustannusten lisäksi myös kustannuksia, jotka johtuvat ulkoisista 

ympäristövaikutuksista, kuten tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden hankkimisesta aiheutuvista 

saasteista tai tuotteen tai sen valmistuksen aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta 

edellyttäen, että kyseisiä kustannuksia voidaan arvioida rahallisesti. Kun hankintayksikkö haluaa 

ottaa huomioon elinkaarikustannuksia, valitaan hankintailmoituslomakkeella 

kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteiden osalta valinta “kustannukset”. Jotta hankinnan 

ympäristövaikutukset voidaan avoimesti ja syrjimättömästi muuttaa vertailussa arvioitaviksi 

kustannuksiksi, on hankintayksikön käytettävä ja ilmoitettava ehdokkaille ja tarjoajille näiden 

kustannusten laskenta- tai arviointimenetelmä. Hankinta-asiakirjoissa on lisäksi ilmoitettava, 

mitkä tiedot ehdokkaiden tai tarjoajien on toimitettava kustannusten laskemista varten. 

 

1.2. Vähähiilisyys julkisissa hankinnoissa 

 

Vähähiilisillä hankinnoilla, kestävillä hankinnoilla tai ympäristöystävällisillä hankinnoilla 

tavoitellaan lähtökohtaisesti samoja asioita – hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä 

ilmastotavoitteiden toteutumista. Hiilijalanjäljen laskeminen tai siihen kehitetyt laskurit ovat 

yksi hyvä ja paljon käytetty tapa julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä. Usein niissä on 

taustalla ed.kappaleessa mainitut ympäristömerkit ja elinkaarikustannukset. 
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Hankintayksikön, tarjoajien ja myös loppukäyttäjien ja kuluttajien on myös hyvä tiedostaa, että 

millä tavoin on oikeasti tehokasta ja ennen kaikkea järkevää pyrkiä vähentämään hiilijalanjälkeä 

ja hankkia vähähiilisiä ratkaisuja. Esimerkiksi monet kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit 

hyödyntävät elintarvikehankinnoissaan lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Tämän taustalla on 

usein tuoreuden, laadun ja kylmäketjun varmistaminen, mutta usein myös ajatellaan, että 

logistiikasta aiheutuvat kulut kevenevät ja sitä myötä myös päästöt vähenevät. Lähtökohtaisesti 

näin onkin, mutta hyvin usein suurempi vaikutus on elintarvikkeiden tuotantotavalla, kuin 

ajetuilla kilometreillä. Tätä ei välttämättä aina tiedosteta ja hankintayksiköt ja ennen kaikkea 

loppukäyttäjät ja kuluttajat saattavat kohdistaa näkemyksenä vain logistiikkaratkaisujen 

päästöihin. Eli tässäkin kokonaisuuden hahmottaminen edistää oikein kriteerien hyödyntämistä 

oikeissa kohdissa. Jos ajatellaan, että sähköautolla ajaminen on täysin päästötöntä, mutta 

kyseisen sähköauton valmistaminen sekä käytön aikaisen sähkön tuottaminen ja lopulta 

kyseisen sähköauton käytöstä poistaminen/purkaminen/kierrättäminen tuottaa 

moninkertaisesti enemmän päästöjä. Alkuperäisen periaatteen mukaan toimiminen ei ole 

tehnyt siis mitään vaikutusta ilmastotavoitteisiin, vaan päinvastoin, päästöjä on syntynyt entistä 

enemmän.  Samat periaatteet ovat myös rakennus- ja infrahankkeissa. Maalämpö- ja 

aurinkosähkökeräinratkaisut keväntävät lähtökohtaisesti aina rakennuksen hiilijalanjälkeä, 

mutta jos samanaikaisesti käytetyt rakennusmateriaalit tai vaikka vain rakennuksen käyttökate 

on täysin päinvastainen, on lopullinen “elinkaari-hiilijalanjälki” jotain aivan muuta. 

 

Esimerkiksi direktiivissä energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnasta (2009/33/EY) on asetettu 

laskentasääntö ajoneuvojen elinkaarikustannuksille. Direktiivin mukaan ajoneuvon 

energiankulutuksesta aiheutuvat käyttöön liittyvät elinkaarikustannukset lasketaan ottamalla 

huomioon ajoneuvon hankintakustannus, käyttökustannukset (polttoaineen kulutus), 

ajoneuvoverot, huoltokustannukset sekä ajoneuvon päästökustannukset, joista viimeksi 

mainitulle on määritelty euromääräinen hinta päästöyksikköä/-grammaa kohden. Direktiivissä 

on lisäksi määritelty kullekin ajoneuvotyypille sen käyttöiän aikaiset ajokilometrit. Kun tämän 

lisäksi otetaan huomioon, että ajoneuvovalmistajat ilmoittavat usein ajoneuvon päästöt 

muodossa grammaa/kilometri, saadaan ajoneuvon käyttöiän aikaisille päästöille euromääräinen 

hinta kertomalla yhteen ajoneuvon käyttöiän kilometrit, yhden kilometrin päästöt grammoina 

sekä hinta yhdelle päästögrammalle. Euroopan komission rahoittaman projektin verkkosivuilla 

on Excel-muotoinen laskuri, jolla direktiivin mukaiset elinkaarikustannukset voidaan verraten 

vaivattomasti laskea yhteen. 

 

Rakennus- ja infrahankkeita sekä palvelu- ja laitehankintoja varten on olemassa erilaisia 

hiilijalanjälkilaskureita sekä ympäristöjohtamisen välineitä, jotka auttavat hahmottamaan 

hankinnan elinkaaren aikana mahdollisia päästöjä, vaikka hankintaa ei varsinaisesti toteutettaisi 

elinkaarimallilla. Aikaisemmin mainittu EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on 

kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä. 

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla organisaatio 

tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset 

ja toimii suunnitelmallisesti erilaisten päästöjen ja jätteiden sekä energian ja luonnonvarojen 

kulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteellisen toiminnan tuloksena toiminnasta aiheutuvat 

ympäristövaikutukset vähenevät ja kustannukset pienenevät. 
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EMAS-organisaatio sitoutuu: 

● ympäristölainsäädännön noudattamiseen 

● ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen 

● julkiseen raportointiin ympäristöasioista 

 

Avoimuus ja ympäristötietojen raportointi ovat keskeinen osa EMAS-järjestelmää. EMAS-

selonteon tiedot ovat aina vahvistettuja, joten niitä on helppo käyttää uskottavassa 

sidosryhmäviestinnässä. EMAS:ssa kiinnitetään huomiota myös henkilöstön aktiiviseen 

osallistumiseen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Lisätietoa EMAS-järjestelmästä voi 

lukea osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI . 

 

Erilaiset ympäristömerkit (mm. Joutsenmerkki ja EU-kukka) kertovat puolueettomasti tuotteen 

ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. 

Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen. 

Ympäristömerkeistä voi lukea lisää osoitteista: http://eu-ymparistomerkki.fi/ , 

https://joutsenmerkki.fi/ . 

 

Suomen ympäristökeskuksen palveluista löytyy useita erilaisia hiilijalanjäljen arviointiin ja 

seurantaan liittyviä työkaluja, myös hiilijalanjälkilaskureita. Ilmastodieetti – kansalaisille on 

työkalu kansalaisten omien kasvihuonepäästöjen seurantaan ja vähentämiseen. Itämeri-

laskurilla kuluttaja voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren 

ravinnekuormitukseen. JUHILAS - Julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskuri kunnille ja yrityksille 

voidaan laskea viiden tuoteryhmän tuotteiden eri elinkaarivaiheissa syntyviä 

kasvihuonekaasupäästöjä. SYNERGIA Hiilijalanjälki rakennuksille -työkalun avulla voidaan 

arvioida rakennusten päämateriaalien ja päärakenteiden hiilijalanjälkiä. Y-HIILARI on 

yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Suomen 

ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Laskuri huomioi 

lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt. 

KEKO – kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri laskee kaava-vaihtoehtojen vaikutukset 

kasvihuonekaasupäästöihin, luonnonvaroihin ja monimuotoisuuteen. SYKE kehitti työkalun 

yhteistyössä Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa Tekes-hankkeessa, jota rahoittivat myös 15 kuntaa, 

kaksi rakennusliikettä ja ympäristöministeriö. Hanketta johti Helsingin kaupunki. 

Hiilijalanjälkilaskureista voi lukea lisää osoitteesta: https://www.syke.fi/co2laskurit . 

 

Suomessa tehdään paljon myös hankepuolella. Muun muassa Canemure - Kohti hiilineutraaleja 

kuntia ja maakuntia -hankkeessa edistetään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia 

kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella 

hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä 

koko Suomeen. Hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, 

tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Suuri osa hankkeen 

rahoituksesta, 9,1 miljoonaa euroa, tulee EU:n Life-ohjelmasta. Hanketta koordinoi Suomen 

ympäristökeskus. Canemure-hankkeesta voi lukea lisää Suomen ympäristökeskuksen sivuilta, 

osoitteesta: https://www.syke.fi/hankkeet/canemure. 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI
http://eu-ymparistomerkki.fi/
https://joutsenmerkki.fi/
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Meri/Tietoaineistot/Itamerilaskuri
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Meri/Tietoaineistot/Itamerilaskuri
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/Juhilas
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/Synergia
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/KEKO__Kaavoituksen_ekolaskuri
https://www.syke.fi/co2laskurit
https://www.syke.fi/hankkeet/canemure
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Seuraavassa listassa on esitetty hyväksi koettu etenemistapa vähähiilisten hankintojen 

toteuttamiseksi: 

 

● Hankinnan kohteen ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten selvittäminen – 

mihin voidaan vaikuttaa ja mihin kannattaa vaikuttaa hiilijalanjäljen suhteen 

● Eri ympäristömerkkien ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien vaatimusten 

selvittäminen ja niiden mahdollinen soveltaminen hankinnan kohteeseen 

● Markkinavuoropuhelutilaisuuden järjestäminen ja tarjoajien näkemysten kuuleminen 

hankittavan kohteen ympäristövaikutuksista ja hiilijalanjäljestä 

● Tarjouspyynnön kriteerien määrittely kestävällä tavalla 
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2. Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä 

 

Seuraavissa kappaleissa on käyty läpi muutamia ajankohtaisia hankintaesimerkkejä, joissa on 

toteutettu vähähiilinen hankinta. 

 

2.1. Sähköistetyllä joukkoliikenteellä päästöjen vähennystä 

 

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Oy Turku Energian sähköistetyn joukkoliikenne kilpailutuksen 

tavoitteena oli päästöjen vähennys. Hankinnan kohteena oli sähköbussien, latausratkaisujen ja 

huollon hankinta Turun 1-linjalle. Turun kaupunki järjesti valmistelun aikana 

markkinavuoropuheluja useiden alan toimijoiden kanssa ja hankkeessa sähköistettiin koko linja 

1. Linjalla ajaa päivittäin 6 sähköbussia, joilla on keväällä 2019 ajettu liki miljoona kilometriä. 

Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty yli 800 tonnia. Hankkeessa saatiin runsaasti tietoa ja 

kokemusta sähköbussien liikennöinnistä niin tilaajan, operaattorin kuin laturin ylläpidon 

näkökulmasta. Tietoa hyödynnetään uusissa sähköbussikilpailutuksissa. 

 

Hanketta seurattiin tiiviisti ja säännöllisesti ohjausryhmän toimesta, johon kuului tilaajan, 

operaattorin, kalustovalmistajan, laturin ylläpitäjän sekä tutkimuskumppanin jäseniä. 

Hankinnan kohteena oli uudenlainen teknologia, johon liittyy riskejä. Myös toimittaja oli uusi 

yritys, joten kokemusta toimituksista heillä oli suhteellisen vähän. Riskiä vähensi kuitenkin 

toimittajan kokenut alihankkijaverkosto. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely ja koko 

kilpailutuksen tuloksellisen onnistumisen taustalla oli vahvasti laajat ja hyvin järjestetyt 

markkinavuoropuhelutilaisuudet. 

 

2.2. Uusiolaitteita yläkoululaisille 

 

Forssan kaupunki toteutti ensimmäisen julkisella sektorilla järjestetyn uusiolaitteiden 

kilpailutuksen Suomessa. Jokaiselle yläkoulun oppilaalle tarvittiin kannettava tietokone, ja 

ratkaisuksi haettiin taloudellista ja ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa kuin hankkia uudet 

kannettavat tietokoneet. Hankinnan kohteena oli kannettavat tietokoneet Forssan yläkoulun 

luokkien 7. – 9. oppilaille, luokkien oppilasmäärä on 250. Hankinnalla tavoiteltiin 

kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Hankintaan osallistuivat Forssan kaupunki, 

hankintatoimi, ICT –asiantuntija sekä järjestelmäasiantuntija. Kilpailutuksessa hyödynnettiin 

markkinavuoropuhelua ja hankinta määriteltiin uusiotietokoneiden hankintana. Laitteilla on 3 

vuoden takuu.  
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Investointikustannus oli 65 000 €, joten säästöä uusiin laitteisiin verrattuna syntyy 50 000 € 

vuodessa. Vuosituotoksi on laskettu 56 % ja takaisinmaksuajaksi 1,3 vuotta. Elinkaaren aikaiset 

CO2 -päästöt vähenevät arvioidun kolmen vuoden mittaisena käyttöaikana vuosittain yli 21 

tonnia, joka vastaa yli 114 000 km ajamista henkilöautolla. Uusiolaitteita käyttämällä voidaan 

välttää myös jätteet, jotka olisivat syntyneet uusien vastaavien laitteiden valmistuksen 

sivutuotteina. Hankinta on helposti sovellettavissa muidenkin laitteiden hankintaan. Hankinta 

lisää oppilaiden, heidän perheidensä ja koulun henkilökunnan tietoisuutta vaihtoehtoisesta 

tavasta hankkia laitteita. Kyseessä oli ensimmäinen kerta Suomessa kun julkinen sektori hankkii 

uusiolaitteita. Hankintamalli voisi soveltua myös muiden laitteiden hankintaan. Tämä on 

konkreettinen esimerkki siitä, miten julkinen hankkija edistää kiertotaloutta. 

 

Hankinnan faktat: 

● hankinnan kohteena uusiolaitteet 

● hankittujen tuotteiden laatu erinomainen 

● tuloksena merkittävät kustannussäästöt ja pienemmän ympäristövaikutukset 

● hankinta tukee kiertotaloutta 

● hankintamalli on monistettavissa ja soveltuu muihinkin laitehankintoihin 

 

2.3. Suomen ensimmäinen Joutsen-merkitty päiväkoti 

 

Hyvinkään kaupungin tavoitteena oli rakentaa terveellinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen 

rakennus, Kenttäkodin päiväkoti.  Tavoitteet asetettiin yhteistyössä toimialojen kanssa. 

Päiväkodin tuli tukea palveluverkostoa. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tavoitteena on 

keskittää pieniä yksiköitä ja tarjota palveluja kysynnän mukaan. Hyvinkää kuuluu hiilineutraalien 

kuntien HINKU-verkostoon ja on sitoutunut kunnianhimoisiin 

kasvihuonekaasupäästövähennyksiin.  

 

Hankinnassa toteutettiin laaja markkinavuoropuhelu, joka käynnistyi tietopyynnöllä 

mahdollisten kumppanien löytämiseksi. Tietopyynnön liitteeksi laitettiin Joutsenmerkin 

kriteeristö. Tietopyyntöön vastanneille tarjoajille tehtiin kysymyspatteristo, jolla kartoitettiin 

mahdollisuuksia uusien energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoon valaistuksessa, 

lämmityksessä, viilennyksessä, veden käytössä, energiatehokkuudessa ja ilmanvaihdossa. Lisäksi 

markkinoilta kartoitettiin uusia ja innovatiivisia rakennusmateriaaleja, tekniikoita ja 

rakennusmenetelmiä. Neljä toimijaa vastasi tietopyyntöön ja kunkin kanssa käytiin 

kaksituntinen tekninen vuoropuhelu, jossa selvitettiin mahdollisia esteitä ja ratkaisuja vaativille 

kriteereille. Markkinavuoropuhelun tulos oli rohkaiseva ja Hyvinkää päätti jatkaa Joutsenmerkin 

määrittelyjen mukaisten tavoitteiden toteutusta hankinnassaan. Teknisen toimen lisäksi muut 

kaupungin toimialat ja markkinavuoropuhelun kautta rakennustoimittajat. 
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Sopimusehdoissa edellytettiin laadunhallintasuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma ja 

ympäristöjärjestelmä. Sopimusehdoissa vaadittiin myös projektisuunnitelma, joka kattaa 

hankesuunnitelman lisäksi johtamisen ja rakentamisen laadunvarmistuksen. 

Kelpoisuusvaatimuksissa edellytettiin, että toimittaja osoittaa henkilön, joka on vastuussa 

Joutsenmerkin sertifiointiprosessista. Tarjoajien tuli lisäksi esittää suunnitelma, miten 

Joutsenmerkin kriteerit varmistettaisiin rakennusprosessissa aina toimittajiin ja alihankkijoihin 

asti, sekä energiankulutuksen osalta. Teknisissä vaatimuksissa edellytettiin, että 

kokonaisenergiankulutuksen tulee olla sama tai vähemmän kuin 75 % tasosta 127kWh/m2 

vuodessa. Lisäksi pyydettiin ehdotusta, miten Joutsen-merkin kriteerit saavutetaan 

energiankulutukselle liittyen lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin, sekä miten 

energiankulutusta mitataan ja tietoa kerätään. Tarjousten vertailuperusteena käytettiin 

kokonaistaloudellista edullisuutta siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laatutekijöiden 50 %. 

Laatupisteiden osuudet jakautuivat seuraavasti: toiminnalliset ominaisuudet ja tilan toimivuus 

(50 %), julkisivu (15 %), liikennejärjestelyt (15 %), projektiin sidottu henkilöstö (10 %), 

suunnitelma materiaalien kosteudenhallinnalle ja vahingoittumattomuudelle (10 %).  

 

Rakennus sisältää vain turvallisia materiaaleja ja haitattomia kemikaaleja. Se on tarvittaessa 

myös purettavissa ja koottavissa uudelleen. Rakennuksen kokonaispaino on noin 1 400 000 kg. 

Tuottamalla rakennuksen osia valmiiksi leikattuina moduuleina, rakennusaikainen 

materiaalihukka saatiin rajattua 5 %:iin kun yleensä vastaavissa kohteissa se on 10 – 15 

%.  Rakennuksen hinta jäi alhaisemmaksi kuin oli oletettu. Hinta-arvio oli 7 miljoonaa €, mutta 

lopullinen toteutushinta oli noin 6 miljoonaa €. Keskeistä onnistumisessa oli 

markkinavuoropuhelu, jonka avulla tarjouspyynnön tasoa ja kunnianhimoa pystyttiin 

huomattavasti parantamaan. 

 

Hankinnalla saavutettiin päiväkotirakennus, jossa on vaatimuksia alhaisempi 

energiatehokkuusluku (E-luku < 130kWh/m2/v, saavutettu 123kWh/m2/v), alhaisempi 

ulkovaipan tiiveysluku (mitoitus < 3, saavutettu 1,1) sekä materiaalien tiukempi päästöluokitus 

kuin M1.  
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