
S U U R I  VÄ H E N N YS P OT E N T I AA L I

Energia
Päästövähennysten toteutumiseen hankinnoissa vaikuttavat
• Fossiilisesta energiasta luopuminen ja/tai sen käytön korvaaminen uusiutuvalla energialla.
• Hankinnan energiatehokkaat vaihtoehdot ja markkinoilla olevat vähähiiliset ratkaisut, ja hankintamallit.
• Olemassa olevat kriteerit, työkalut ja keinot määrittää ja todentaa vähähiilisyys.
• Hankkijan osaaminen sekä hankinnan muut tavoitteet ja reunaehdot.

Energiahankintojen päästö syntyy fossiilisten energialähteiden käytöstä. Energiahankintojen hiilijalanjälki on reilu 
neljännes julkisten hankintojen hiilijalanjäljestä. Kokonaisuudessaan rakennusten käyttämä energia vastaa noin 40 % 
Suomessa kulutettavasta energiasta ja aiheuttaa noin 30 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
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 KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden  toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä  vastaavat Motiva Oy, 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy,  Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE 

sekä Hansel Oy.

www.hankintakeino.fi

Energiahankintoihin voidaan vaikuttaa:

• Hankintavaiheessa voidaan parhaiten vaikuttaa sähkön hankintaan ja joiltain osin vaihtoehtoisten polt-
toaineiden valintaan.

• Erityisesti lämmitysenergian osalta energianhankintoihin vaikuttavat ratkaisut tehdään suunnitteluvai-
heessa, jolloin tulee suosia uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta osana rakennusten 
suunnittelukriteerejä (ks. rakentamisen tuotekortti).

• Hankittavan energian määrään vaikuttavat sekä energiankäytön vähentäminen käyttövaiheen aikana 
että energian paikallistuotanto, joka vähentää ostoenergian tarvetta.

• Energiatehokkaampi ratkaisu mahdollistaa pienemmät kulutuspiikit, enemmän puhdasta energiaa muu-
hun käyttöön ja pienemmät kustannukset. Energiatehokkuus on siten tällä hetkellä mittari myös näiden 
välillisten hyötyjen mittaamiseen.

• Hankintavaiheessa voidaan määrittää, miten hankittava energia on tuotettu. Energiahankinnoissa sel-
keä kriteeri tällä hetkellä on vihreän sähkön vaatimus / sertifikaatit. Uusiutuvan ja fossiilittoman sähkön 
hankinnan vähähiilisyyspotentiaali määräytyy päästökertoimien mukaan ja näille sähkön tuotantomuo-
doille päästökertoimeksi on määritetty 0 kgCO2/kWh. Hankittaessa uusiutuvaa tai fossiilitonta sähköä 
minkä tahansa sähkön tuotantomuodon sijaan, jonka päästökerroin on suurempi kuin 0 kgCO2/kWh, on 
vähähiilisyyspotentiaali 100 %. 

• Sähköjärjestelmän kannalta olennaisia ovat ratkaisut, jotka integroivat rakennuskannan ja sähkönkulu-
tusratkaisut joustavaksi kokonaisuudeksi. 

• Sähkön tuotannon muuttuessa päästöttömämpään suuntaan, voisi olla merkityksellistä pohtia, tulisiko 
huomio hankinnoissa kohdistaa kulutusjoustoon ja kysyntäpiikkien tasaamiseen eli kysyntäpiikin vaati-
man lisätuotannon tarpeen vähentämiseen.


