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Julkisten hankintojen kasvihuonekaasupäästöt
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Tunnistetaan suurimmat
päästöjen lähteet ja
vaikutusmahdollisuuudet

Kuvan lähde: Kalimo ym 2021 (HILMI), 
kuvaa muokattu

Rakennusten energia
27 %

Rakentaminen
25 %

Matkustaminen, kuljetukset 11 %

Elintarvikkeet, ravitsemus- ja 
majoituspalvelut 7 %

Koneet, laitteet, kalusto, 
aseet, näiden korjaus 7 %

Siivous ja puhdistus 4 %

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4 %

Sekalaiset aineet ja tarvikkeet 4 

ICT- ja tietoliikennepalvelut, ATK:n 
käyttöpalvelut 1 %

Vaatteisto 0 % Muut10 %

Kasvihuonekaasupäästöt hankintamenolajeittain
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Energiahankinnat
KEINO
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Energiahankinnat – SUURI päästövähennyspotentiaali

• Rakennusten käyttämä energia vastaa noin 
40 % Suomessa kulutettavasta energiasta ja 
aiheuttaa noin 30 % Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä. 

• Energiahankintojen hiilijalanjälki on reilu 
neljännes julkisten hankintojen 
hiilijalanjäljestä. 
• Sähkö- ja lämmitysenergian osuudet 

vastaavat 10 %:sta julkisten hankintojen 
kokonaispäästöistä.

• Päästö syntyy fossiilisten energialähteiden 
käytöstä.

• Hankinnoilla ei voida juuri enää vaikuttaa 
hankittavan energian määrään. Suurimmat 
mahdollisuudet energiahankintojen 
päästövähennyksiin tehdään pitkällä tähtäimellä jo 
rakennuksien suunnittelun aikana. Jos hankittavan 
energian määrään ei voida enää vaikuttaa, on 
vielä mahdollista puuttua siihen mistä energia 
hankitaan. 

• Uusiutuvan ja fossiilittoman sähkön hankinnan 
vähähiilisyyspotentiaali määräytyy 
päästökertoimien mukaan ja näille sähkön 
tuotantomuodoille 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 %. 22. syyskuu 2022 4
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Energiahankinnat – SUURI päästövähennyspotentiaali

Energian hankinta ja toimittajien valinta
• Sähkö- ja lämpöenergian hankkiminen uusiutuvista ja 

vähähiilistä tuotantolähteistä (alkuperätakuut auttaa 
todentamaan energian todellisen alkuperän)

• Hankinnoilla voidaan vaikuttaa rakennuksen 
lämmitysenergian päästöihin merkittävästi esimerkiksi 
silloin, kun rakennus on sähkölämmitteinen, 
lämmitysjärjestelmä soveltuu useammalle polttoaineelle 
tai käytössä on hybridijärjestelmiä.

Päälämmitysjärjestelmän valinta 
• Uusien rakennusten suunnitteluvaiheessa 

• Esim. lämpöpumppuratkaisut ja oma energiantuotanto
• Lämmitystapamuutokset korjausvaiheessa
• Vuokrakiinteistöjen lämmitysenergialähteiden ja vuosittaisen 

energiankulutuksen keskinäinen vertailu

• Lämmitystavan päästökertoimet ja rakennusten E-
luvut

Energiatehokkuus (ja energian käytön 
vähentämisen ratkaisut)

• Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet 
• Ilmanvaihto (keskitetty vai hajautettu)
• LTO hyötysuhde
• muut energiaa säästävät keinot, kuten aurinkosuojaus

22. syyskuu 2022 5

Energian päästöihin voidaan vaikuttaa:
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Energiahankinnat – Case-esimerkki

Alkuperätakuiden hankinta sähkölle HUS
• Hankitaan sähkölle alkuperätakuut

• Sopimusehdot:
• EECS (European Energy Certificate System) alaiset RES-GO 

alkuperätakuut

• HUSin energiahankintojen suora ja välillinen hiilijalanjälki 
pienenee noin 52 %.
• Saatavilla: Alkuperätakuiden hankinta sähkölle – CASE HUS | 

Hankintakeino.fi

Energiakorjaukset
• Vanhojen rakennusten energiakorjauksilla voidaan saavuttaa 

kymmenien prosenttien suuruisia päästövähennyksiä (jopa yli 
80 % pienemmät käytönaikaiset energiankulutukset) 
Saatavilla: Buildings | Free Full-Text | Emission Reduction Potential of 
Different Types of Finnish Buildings through Energy Retrofits (mdpi.com)
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https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/alkuperatakuiden-hankinta-sahkolle-case-hus
https://www.mdpi.com/2075-5309/10/12/234
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Rakennukset
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Rakennukset – SUURI päästövähennyspotentiaali

22. syyskuu 2022 8

Mahdollisuus vaikuttaa
hankkeen vähähiilisyyteen
laskee hankkeen edetessä

Kuvan lähde: FGBC, kuvaa muokattu
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Rakennukset – Päästöjen vähennysmahdollisuudet

Rakennuksen elinkaaren päästöt

Rakennusmateriaalit
• Vähähiilinen päärakennusmateriaali noin 0-15 %
• Vähähiilinen betoni noin 5- 11 %
• Eristemateriaalien valinta 0-6 %
• Kierrätetyt materiaalit

Energian pientuotanto ja vaihtoehtoiset 
lämmitysjärjestelmät
• Aurinkopaneelit 0-1 %
• Lämpöpumppuratkaisut

• Maalämpö 23-44 %

Rakennuspalvelut ja työmaatoiminnot
• Rakennuspalvelut ja työmaatoiminnot muodostavat 

huomattavan osan rakennuksen elinkaaren päästöistä 

Materiaalien kuljetukset 
• Myös kuljetuksista syntyy runsaasti päästöjä, joista osa olisi 

vältettävissä

Energiakorjaukset
• Energiakorjausten vähähiilisyyspotentiaali on riippuvainen 

toimenpiteistä. Parhaimmillaan on päästy jopa 81 % 
päästövähennyksiin mittavien korjausten avulla. Myös 
minimikustannuksin toteutettavat korjaukset ovat 
tuottaneet huomattavia päästösäästöjä.

22. syyskuu 2022 9
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Rakennukset – Keinot, kriteerit ja todentaminen

• Ympäristöministeriön kansallinen hiilijalanjäljen 
laskentamenetelmä ja hiilijalanjäljen arviointityökalu perustuu EN 
standardeihin ja Euroopan komission Level(s)-menetelmään.

Hiilijalanjäljen laskentamenetelmä ja hiilijalanjäljen arviointityökalu

• Arviointimenetelmä on tarkoitettu käytettäväksi 
uudisrakennusten ja laajamittaisten korjausten hiilijalanjäljen 
arviointiin. Se kattaa rakennustuotteiden valmistuksen, 
kuljetuksen ja työmaan päästöt, rakennuksen käytön ja huollon, 
sekä purun ja kierrätyksen.

• Muita:
• RTS
• Joutsenmerkki
• LEED, BREEAM

22. syyskuu 2022 10

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761
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Rakennukset – Case-esimerkki
Länsirannan koulu – Kuopio

Saatavilla: Vähähiilisen urakan hankinta, Länsirannan koulu - Case 

Kuopio | Hankintakeino.fi

1122. syyskuu 2022

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/vahahiilisen-urakan-hankinta-lansirannan-koulu-case-kuopio
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Rakennusten ja alueiden rakentaminen 
sekä rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

KEINO
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Rakennusten ja alueiden rakentaminen sekä rakentamis-
ja kunnossapitopalvelut – SUURI 
päästövähennyspotentiaali

• Työmaatoimintojen on arvioitu tuottavan 5 % rakennetun 
ympäristön kokonaishiilijalanjäljestä, kun rakentamisen osuus 
julkisten hankintojen kokonaispäästöistä on 25 %

• Liikenteenpäästöistä noin 25 % syntyy rakennustyömaiden 
seurauksena

• Suurin päästölähde on fossiilisten työkoneiden ja 
kuljetuskaluston käyttö

22. syyskuu 2022 13
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Rakennusten ja alueiden rakentaminen sekä rakentamis-
ja kunnossapitopalvelut -
päästövähennysmahdollisuudet

Infra- ja aluerakentamisen toimenpiteet
• Resurssitehokkuuden parantaminen: neitseellisten maamassojen sijaan 

hyödynnetään resurssitehokkaita ratkaisuja
• Betonimurskeet
• Vähäpäästöinen asfaltti
• Teollisuuden sivutuotteet

• Kuljetuksen tarpeen minimointi 
• Massat hyödynnetään kohteessa 
• Massojen välivarastointi kohteessa tai lähellä uudelleenkäytön varalle
• Massojen loppusijoitus mahdollisimman lähelle kohteesta

Työmaapalvelut
• Fossiiliton työmaa – toiminnot 90 %
• Päästötön työmaa –toiminnot 100 %

22. syyskuu 2022 14
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Rakennusten ja alueiden rakentaminen sekä rakentamis-
ja kunnossapitopalvelut – Case-esimerkit

• Päästöttömien työmaiden Green Deal
• Espoon lukutori – päästötön työmaapilotti
• Helsingin Kuninkaantammi – kriteerinä fossiiliton työmaa 

• Oslossa kaikki työmaat ovat fossiilittomia
Hämeentie (infrahanke)
• Päästölaskenta eri skenaarioille 
• Maamassojen välivarastointi ja uudelleenhyödyntäminen 
• Fossiiliton työmaa
• Päästöjä säästyi arviolta 27 % tavalliseen verrattuna
• Katuosuuden peruskorjaushankinnan suunnittelu - Case 

Hämeentie, Helsingin kaupunki | Hankintakeino.fi

22. syyskuu 2022 15

https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/
https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/katuosuuden-peruskorjaushankinnan-suunnittelu-case-hameentie-helsingin
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Liikenne: matkustaminen ja kuljetukset
KEINO
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Liikenne: matkustaminen ja kuljetukset – SUURI 
päästövähennyspotentiaali

Yleisesti:
• Julkisten hankintojen kokonaispäästöistä noin 11 % 

muodostuu matkustamisen ja kuljetuksen 
päästöistä.

• Matkustus- ja kuljetusvälineiden hankinnan päästöt 
koostuvat pääosin kaluston valmistuksen ja 
kuljetuksen päästöistä. 

• Kuljetusvälineiden hankinnat muodostavat 
kuitenkin vain 3 % julkisten hankintojen 
matkustamisesta ja kuljetuksista syntyvistä 
päästöistä. 

• Selkeästi suurimmat päästöt aiheutuvat 
matkustus- ja kuljetuspalveluiden hankinnasta, 
joiden seurauksena syntyy 62 % matkustamisen ja 
kuljetusten päästöistä. 

• Myös poltto- ja voiteluaineiden hankinnan päästöt 
ovat huomattavat, tuottaen noin 34 % 
matkustamisen ja kuljetusten kokonaispäästöistä. 

Miten huomioida hankinnoissa:
• Matkustus- ja kuljetusvälineiden hankinnan osalta tehdyt 

päätökset vaikuttavat käytönaikaisiin päästöihin, joten 
tuoteryhmää on järkevää tarkastella elinkaarinäkökulmasta. 
Kun hankinnassa otetaan matkustus- ja kuljetusvälineiden 
koko elinkaaren päästöt huomioon, voidaan vaikuttaa poltto-
ja voiteluaineiden päästöihin. Vaikka poltto- ja voiteluaineiden 
päästöt ovat huomattavat, niihin on hankala vaikuttaa, ellei 
näitä ole huomioitu jo kaluston hankinnan yhteydessä.

• Matkustus- ja kuljetuspalveluhankintojen osalta voidaan 
puolestaan tarkastella suoraan vain käytönaikaisia päästöjä, 
sillä kalusto ei sisälly hankintaan. Käytönaikaisia päästöjä 
tarkasteltaessa, on hyvä huomata, että 
vähähiilisyyspotentiaalin tulee ottaa huomioon myös 
käyttövoimalla saavutettava tehokkuus. 

• Matkustus- ja kuljetusvälinemuutoksilla saavutetaan 
nopeampia vaikutuksia ilmastoon. Hitaammin ilmastoon 
vaikuttava keino on lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta 
houkuttelemalla yksityisautoilijoita käyttämään 
joukkoliikennettä. 22. syyskuu 2022 17
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Liikenne: matkustaminen ja kuljetukset –
Päästövähennysmahdollisuudet

Matkustus- ja kuljetusvälineiden vähähiilisyyspotentiaali perustuu ajoneuvon käyttövoimaan
• Henkilöautot 9-76 %
• Linja-autot 1-75 %
• Rekat 24 %
Matkustus- ja kuljetusvälineiden käyttövoiman vaikutus käytönaikaisiin polttoainepäästöihin
• Uusiutuva sähkö 100 %
• Fossiilinen sähkö 2-14 %
• Biodiesel 80-90 %
• Biokaasu 68-81 %
• Maakaasu 26 %
• LNG 90 %
• LBG 20 %
Käyttötapamuutokset
• Etätyöskentely, pyöräily, kävely, juna, metro, raitiovaunu 100 %
• Tieliikenteen vähähiilisyyspotentiaali perustuu matkustus- ja kuljetusvälineiden käyttövoimaan

22. syyskuu 2022 18
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Liikenne: matkustaminen ja kuljetukset – Case-esimerkki

• Markkinoilla on vähäpäästöisiä vaihtoehtoja 
• Voidaan hankkia suoraan puhdasta teknologiaa -> 

täyssähköbussit, esim. Turku, HSL
• Voidaan pisteyttää kilpailutuksessa alin päästötaso -> kannustaa 

liikennöitsijää vähäpäästöisiin käyttövoimaratkaisuihin
• Esimerkiksi HSL

• Käyttötapamuutokset tapahtuvat pitkällä aikajänteellä, mutta 
näihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi suunnittelemalla palveluista 
houkuttelevia (reitit)

22. syyskuu 2022 19

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/sahkobussien-hankinta-case-hsl-0
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Elintarvikkeet ja ravitsemuspalvelut
KEINO
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Elintarvikkeet ja ravitsemuspalvelut: KESKISUURI 
päästövähennyspotentiaali

22. syyskuu 2022 21

Elintarvikkeiden sekä ravitsemus- ja 
majoituspalveluiden osuus julkisten 
hankintojen seurauksena syntyvistä 
päästöistä on noin 7 %. 

Suurin osa ruoantuotannon päästöistä 
syntyvät jo alkutuotannon aikaisista 
prosesseista, joihin hankinnoilla ei 
voida muuten vaikuttaa kuin 
käyttötapamuutoksien osalta. 

Hiilijalanjälkeen keskeisesti 
vaikuttavat tekijät: Ruoan sisältö ja 
ruokahävikin pienentäminen

KUVA: Johannes Lounasheimo ja 
Teemu Heolonheimo, SYKE 2019

Ruokapalvelujen hiilijalanjälki –
raportti

Ruokapalveluiden hiilijalanjäljen 
laskentatyökalu (2019, excel)

http://kriteereillehttps/www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_ruokapalveluiden_hiilijalanjaljen_vahentaminen.pdf
http://kriteereillehttps/www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_ruokapalveluiden_hiilijalanjaljen_vahentaminen.pdf
http://www.turku.fi/ruokapalvelut/laskuri
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Elintarvikkeet ja ravitsemuspalvelut -
Päästövähennysmahdollisuudet

Ruokatapamuutokset ruokapalveluissa
• 1 kasvisruokapäivä 14 %
• 2 kasvisruokapäivää 29 %
• Liha puoleen 13 %
• Kalaisa ruokavalio 30 %
Elintarvikkeet
• Luomumaito 10-20 %
• Eläinperäiset tuotteet kasvistuotteisiin 10-20 % 
Hävikki
• Hävikin minimointi 10 %

22. syyskuu 2022 22
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Muut koneet ja laitteet
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Muut koneet ja laitteet – pieni päästövähennys 
potentiaali

• Hankintakategorian kokonaispäästöt muodostavat noin 7 % 
julkisten hankintojen päästöistä.

• Koneet, laitteet ja muu kalusto on tuoteryhmänä hyvin laaja, eikä 
päästöjä ole määritelty tarkasti tietyille tuotteille.

• Erääksi tuoteryhmäksi, jolle on esittää selkeä 
vähähiilisyyspotentiaali, on tunnistettu työkoneet.

• Työkoneiden energiatehokkuuden parantamista lähestytään toisin 
kuin liikennekulkuneuvojen.  Kun muiden ajoneuvojen rakenteista 
pyritään luomaan kevyitä ja aerodynaamisia, työkoneiden kohdalla 
omamassa on kuitenkin tärkeä säilyttää vaativien työsuoritteiden 
vuoksi.

• Työkoneiden energiatehokkuustoimet keskittyvät moottorin 
energiatehokkuuteen ja voimansiirtoon.

22. syyskuu 2022 24
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Muut koneet ja laitteet - päästövähennysmahdollisuudet

Työkoneet
• Käyttövoimamuutokset

• Biopolttoaineet 80-90 %
• Päästöttömät käyttövoimat 100 %

• Työsuoritteen energiatehokkuus
• Älykkäät järjestelmät optimoimaan työsuoritteita 35 %

• Yhteiskäytön mahdollisuudet

22. syyskuu 2022 25
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Siivous, pesulapalvelut ja tarvikkeet
KEINO
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Siivous, pesulapalvelut ja tarvikkeet – pieni 
päästövähennyspotentiaali

• Siivous ja pesulapalveluiden osalta ympäristövaikutusten arviointi 
on keskittynyt pitkälti kemikaalien aiheuttamiin muihin 
ympäristövaatimuksiin ja hiilijalanjälki on jäänyt taka-alalle.

• Unilever (2020) on avioinut, että heidän siivous- ja 
pyykinpesutuotteiden hiilijalanjäljestä 46 % aiheutuu nimenomaan 
tuotteissa käytettyjen kemikaalien seurauksena. Siirtymällä pois 
fossiilisista polttoaineista johdetuista kemikaaleista 
tuotekoostumuksissa voidaan Unileverin arvion mukaan 
vähentää tuotteiden päästöjä jopa 20 %.

22. syyskuu 2022 27
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Huonekalut
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Huonekalut – pieni/keskisuuri
päästövähennysmahdollisuus

• Huonekaluhankinnoissa vähähiilisyyteen on kaksi 
lähestymistapaa: hankkia huonekaluja käytettyinä tai hankkia 
vähähiilisempiä tuotteita.

• Malmön kaupunki vähensi kalustejätettä 70 tonnin vuosimäärällä 
hankkimalla kalusteet kierrätettyinä. Hankinnalla on 
huomattavat päästövähenemät.
• Malmön kaupungin kierrätettyjen kalusteiden hankinta –

Kestävyysloikka (ymparisto.fi)
• Tuoteryhmästä riippuen käytettyjen kalusteiden 

vähähiilisyyspotentiaali kunnostamisen jälkeen vaihtelee 23 % 
ja 100% välillä

• Myös uusien tuotteiden väleillä on eroja ja EPD vertailun avulla 
selvisi, että päästövähenemät voivat olla kymmeniä prosentteja. 
• Huomioita kannattaa kiinnittää erityisesti päästöintensiivisien 

materiaalien osuuteen, kuten metalleihin

22. syyskuu 2022 29

https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/malmon-kaupungin-kierratettyjen-kalusteiden-hankinta/
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Tekstiilit
KEINO
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Tekstiilit – keskisuuri päästövähennysmahdollisuus

• Tekstiilien osalta voidaan vähähiilisyyttä tarkastella myös 
kahdesta näkökulmasta: tekstiilikuitujen ja käyttöiän
• Tekstiilikuidut eivät ole aina vertailukelpoisia, sillä ne 

soveltuvat eri käyttötarkoitukseen
• Vertailua voidaan tehdä kuitenkin tekstiilikuitujen tuotantomaan 

ja tuotantomaan energiaprofiilin suhteen

• Uusiutuva energia valmistuksessa vähentää päästöjä 18 %
• Luomupuuvillan vähähiilisyyspotentiaali on 80 % verrattuna 

tavalliseen puuvillaan
• Asiantuntijahaastatteluissa esille on noussut, että parhain keino 

vähentää tekstiilihankintojen päästöjä on niiden elinkaaren 
pidentäminen, kunnes ne ovat todellisuudessa elinkaarensa 
lopussa. 
• Eliniän kaksinkertaistaminen vähentää päästöjä 49 %

22. syyskuu 2022 31
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Elektroniikka ja tietotekniikka

KEINO
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Elektroniikka ja tietotekniikka – keskisuuri / pieni 
päästövähennysmahdollisuus

• Elektroniikkalaitteiden energiatehokkuus on muuttunut 
huomattavasti viimeisinä vuosina korostaen näiden laitteiden 
valmistamisen päästöjen roolia

• Asiantuntijahaastatteluissa ilmeni, että erilaiset kriteerit ovat 
hankkijan paras keino vaikuttaa hankintojen päästöihin. 
Toimijoilla ei ole välttämättä vielä valmiutta vastata kriteereihin, 
mutta muutokseen edellytetään jokin paine. Mihin kriteereitä 
kannattaisi asettaa vähähiilisyyden näkökulmasta:
• Software päivitykset (pidentävät laitteiden käyttöikää)
• Suurikulutteisten laitteiden energiatehokkuus 
• Tietoliikennepalveluiden energia (uusiutuvaa energiaa)

22. syyskuu 2022 33



KEINO-osaamiskeskus

Yhteenveto – Hankinnan kohteen vähähiilisyyspotentiaalin 
arviointia
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Hankintakategoria Tuoteryhmän 
hiilijalanjälki

Keinot määrittää, todentaa ja seurata 
vähähiilisyyttä. (Esimerkkejä)

Vähähiilisiin ratkaisuihin sisältyvä 
vähähiilisyyspotentiaali 
(Huom! Riippuu aina lähtötilanteesta)

• Energia: sähkö ja 
lämmitys

• Erittäin suuri • Uusiutuvan energian ratkaisut
• Uusiutuvan energian alkuperäsertifikaatit

• Sähkön päästöt nollaan

• Rakentaminen • Erittäin suuri • Standardiin perustuva hiilijalanjäljen laskentamenetelmä
• Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit

• Päälämmitysjärjestelmä, energiatehokkuus ja 
päämateriaalit

• Vähähiilisen rakentamisen vähähiilisyyspotentiaali 
jopa 50 % verrattuna ”perinteiseen” ratkaisuun

• Matkustus ja 
kuljetukset

• Suuri • Vaihtoehtoiset käyttövoimat: biopolttoaineet, uusiutuva 
sähkö

• Matkustustapaan liittyvät linjaukset

• Käyttövoimat ja kulkutapamuutokset
• Suuri vähähiilisyyspotentiaali 50-90 %

• Ruokapalvelut • Suuri • Ruokapalveluiden hiilijalanjälki
• Elintarvikehankintojen kriteerit (Motiva)

• Suuri (ruoan sisällön ja hävikin hiilijalanjälki yli 90 % 
ruokalautasen hiilijalanjäljestä)

• Kasvisruokapäivät

• Asiantuntijapalvelut • Kohtalainen/pieni • Toistaiseksi vähän/ ei lainkaan suoraan hiilijalanjälkeen 
vaikuttavia kriteerejä

• Palvelusta riippuen voidaan harkita matkoihin tai 
esim sisältöön liittyviä näkökohtia, mutta niiden 
merkitys on vähäinen päästöjen vähentämisen 
kannalta

• Tekstiilit ja huonekalut • Kohtalainen / pieni • Loppusijoitus materiaalikäyttöön
• Huonekaluissa EPDt

• Elinkaaren pidentäminen (polton sijaan 
materiaalikäyttö)

• Huonekalujen uusiokäyttö
• Kestävät materiaalit (EPD)
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Kiitos!
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