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Vähähiiliset julkiset 
hankinnat 
-webinaarisarja, osa 2 
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Lainsäädäntö, laskurien hyödyntäminen ja 
esimerkit

Perjantai 11.9.2020 klo 9.00-10.30

11.9.2020 KEINO-osaamiskeskus



Eteneminen
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• Webinaari tallennetaan jälkikäteen katsottavaksi ja 
jaettavaksi.

• Esitysmateriaali tallennetaan KEINOn verkkosivuille 
ja jaetaan osallistujille webinaarin jälkeen.

• Kysymyksiä voitte kirjoittaa chattiin ja nostamme 
niitä sitten webinaarin lopussa.

• Pidättehän mikkinne mykistettynä.

• Mahdollisista teknisistä ongelmista voi laittaa viestiä 
chattiin. 
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Webinaarisarjan osiot: 
Miten hankkia vähähiilisesti?
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I. Johdanto vähähiilisiin 
hankintoihin, hankintojen 
hiilijalanjälki ja muut 
ympäristövaikutukset sekä 
hankinnat keinona 
saavuttaa strategiset 
tavoitteet
o Tiistai 2.6.2020 

klo 9.00-10.15.

II. Lainsäädäntö, 
laskurien 
hyödyntäminen ja 
esimerkit
o Perjantai 11.9.2020

klo 9-10.30

III. Hankinnan 
suunnittelu, toteutus, 
seuranta ja arviointi
o Perjantai 9.10.2020 

klo 9-10.30

11.9.2020 KEINO-osaamiskeskus



Webinaarisarjan tavoite
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Hankinta-asiantuntijoiden osaaminen ja ymmärrys vähähiilisten 
hankintojen toteuttamisesta kasvaa.
Hankinta-asiantuntijat tunnistava hankinnat, joilla on suurin 

merkitys vähähiilisyyden edistämisessä ja millä toimenpiteillä on 
vaikuttavuutta.
Hankinta-asiantuntijat osaavat etsiä ratkaisuja ja vinkkejä eri 

lähteistä ja hyödyntää muita asiantuntijoita hankinnan 
valmistelussa. 
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Ohjelma 11.9.2020
Hiili- ja ympäristöjalanjäljen 
hyödyntäminen hankinnoissa
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9.00 Webinaarin avaus
Sini Marttinen, Motiva Oy
Katsaus nykyiseen lainsäädäntöön
Olli Jylhä, Kuntaliitto ry 

Hiili- ja ympäristöjalanjälkilaskurit ja -tarkastelut: Mihin
tuoteryhmiin on jo olemassa soveltuvia menetelmiä, milloin 
näitä kannattaa käyttää, mitä haasteita voi tulla vastaan?
Katriina Alhola, SYKE

Tuoteryhmäkohtaisia esimerkkejä ja työkaluja kaupungeista

Reetta Huomo, Helsingin kaupunki
Uudisrakennuskohde | Ravintolapalvelu | Maitotuotteet
Eveliina Varis, Vantaan kaupunki
Liikkuminen ja rakentaminen

10.20 Yhteenveto ja loput kysymykset

10.30 Tilaisuus päättyy

11.9.2020 KEINO-osaamiskeskus



Katsaus lainsäädäntöön

Hankinta-asiantuntija Olli Jylhä, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Voidaanko hiilijalanjälkeä hyödyntää hankinnoissa 
hankintalain näkökulmasta?
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Voidaan Mutta ihan helppoa
se ei ole 



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Hankintaprosessi
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Sinänsä hiilijalanjälki/vähähiilisyys 
voidaan ottaa huomioon: 
Soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksissa 

(83-86 §)
Hankinnan kohteen 

vähimmäisvaatimuksissa
Vertailuperusteissa
Sopimusehdoissa

Kriteereissä tulee kuitenkin olla 
hankintojen yleisten periaatteiden 
mukainen: 
tasapuolinen
Kohtuullinen
syrjimätön
suhteellinen
Sekä
Liittyä hankinnan kohteeseen



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Hankinnan valmistelu
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Hankintayksikkö voi tehdä 
markkinakartoituksen (65 §) 
hankinnan valmistelua varten ja 
antaa tietoa toimittajille tulevaa 
hankintaa koskevista 
suunnitelmistaan ja 
vaatimuksistaan.

Markkinakartoituksella
hankintayksikkö voi etsiä 
ratkaisuja sekä markkinoilta 
että muilta hankintayksiköiltä.

Markkinavuoropuhelu tarkoittaa 
keskustelua tarjoajien kanssa 
tulevasta hankinnasta ja sen 
vaatimuksista. Markkinavuoropuhelun 
käynnistämisestä on suositeltavaa 
ilmoittaa toimittajille Hilma-kanavan 
kautta. 

Miten toimia käytännössä:
Kartoituksen kautta voidaan selvittää voiko toimittajat  tarjota vähähiilistä 
tuotetta tai palvelua. Tämä onnistuu esimerkiksi pyytämällä toimittajalta 
kommentteja tarjouspyyntöluonnokseen. 
Ilmoita vuoropuhelusta ennakkoilmoituksella (EU-hankinnoissa) ja 
kansallisessa ennakkoilmoituksella (kansallinen hankinta)



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Elinkaarikustannukset (95 §)
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o Elinkaarikustannuksia ovat hankintakustannukset, käyttökustannukset, 
huoltokustannukset sekä kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset ja muut elinkaaren aikaiset kustannukset
o Myös ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat ja hankinnan kohteeseen sen elinkaaren aikana liittyvät 

kustannukset.

o Ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvien kustannusten huomioimiselle on seuraavat vaatimukset. 
1) arviointimenetelmä perustuu puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin;
2) arviointimenetelmä ei aiheettomasti suosi tai syrji tiettyjä toimittajia;
3) arviointimenetelmä on kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla ja käytettävissä; ja
4) kustannusten laskemiseksi vaadittavien tietojen toimittaminen ei vaadi kohtuuttomia ponnistuksia

tavanomaista huolellisuutta noudattavilta toimittajilta.

Miten toimia käytännössä:
Hankintayksikön tulee varmistaa, että arviointimenetelmä on yksiselitteinen 
ja kerrottu tarjouspyynnössä. 
Laskentatavan tulee pohjautua standardiin tai muuhun yhteisesti laajasti 
hyväksyttyyn tapaan laskea hiilijalanjälkeä jotta tarjoajat pystyvät laskemaan 
tuotteen hiilijalanjälkeä koskevat tiedot samalla tavalla. 



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Ympäristömerkit (72 §)
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Hankintayksikkö voi vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa 
vaadittuja ympäristöominaisuuksia. 
Tarjoaja voi osoittaa ympäristömerkillä, että tuote tai palvelu täyttää tarjouspyynnössä asetetut 
vaatimukset ympäristövaatimusten osalta. Myös muut vastaavat todistuskeinot tulee hyväksyä.
Edellytyksenä merkin vaatimiselle:
1. Merkille asetetut vaatimusten liittyvät hankinnan kohteeseen ja soveltuvat 

kohteenominaisuuksien määrittelemiseen
2. Merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 

syrjimättömiin perusteisiin
3. Merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon 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 ratkaisevaa vaikutusvaltaa



Yhteenveto
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 Hiilijalanjäljen laskeminen on vielä harvinaista ja 
yleisesti käytössä olevia laskentamalleja on vähän. 

 Yleisten käytäntöjen puuttuessa 
markkinavuoropuhelun ja hyvien käytäntöjen 
hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää.

 Hankintayksikön tulee varmistaa että käytettävä 
kriteeri on sellainen, että se ei tosiasiallisesti 
mahdollista vain yhden tarjoajan tarjoamista ja että 
laskentamalli perustuu standardiin tai yleisesti 
hyväksyttyyn laskentamalliin.

 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kriteerien pitäisi 
olla sellaiset, että kaikkien potentiaalisten tarjoajien 
tulee pystyä asettava vaatimus täyttämään.



Kirjautumisohjeet

1411.9.2020 KEINO-osaamiskeskus



Hiili- ja ympäristöjalanjälkilaskurit ja -tarkastelut: 
Mihin tuoteryhmiin on jo olemassa soveltuvia 

menetelmiä, milloin näitä kannattaa käyttää, mitä 
haasteita voi tulla vastaan?

Erikoistutkija Katriina Alhola, SYKE



Hankintojen hiilijalanjäljen laskennan taustaa

16

o Suomen julkisten hankintojen hiilijalanjäljen laskentaan kehitetty ENVIMAT-työkalu1) sopii julkisten hankintojen 
kokonaisvaltaiseen arviointiin, mutta ei osaksi yksittäistä hankintaa. Samoin Hanselin Hankintapulssi-
työkalu soveltuu organisaation hankintojen hiilijalanjäljen karkean tason arviointiin 
tuoteryhmittäin.

o JUHILAS-työkalu2) tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaan kehitettiin v. 2011. Yksinkertaistettuun 
elinkaarilaskentaan perustuneet laskurit kehitettiin IT-laitteille, paperille, toimistotuoleille, hygieniatuotteille ja 
ulkovalaistukselle. Laskureita ei ole päivitetty.

o PEF-menetelmän kehittämistyö lähti alkuun tarpeesta yhtenäistää tuotteen hiilijalanjäljen 
laskentamenetelmiä, jotta voidaan tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden 
kasvihuonekaasupäästöistä julkisille hankkijoille. 

o PEF tukee ympäristötiedon tuottamista osana hankintoja. Toimittajalta voi pyytää PEF-menetelmässä määriteltyjä lähtötietoja 
joko ympäristöjalanjäljen laskentaa tai hiilijalanjäljen laskentaa varten, ja käyttää vertailuperusteena, mikäli hankinnan kohteena 
olevalle tuoteryhmälle on olemassa PEFCR-säännöt ja työ tehdään sääntöjen mukaisesti. 

o PEF-menetelmän edelleen kehittämistä varten EU Komissio kerää kokemuksia sen soveltuvuudesta julkisiin hankintoihin.  

KEINO-osaamiskeskus2.6.2020

1) Nissinen & Savolainen, 2019
2) SYKE ja Helsingin kaupunki, EU:n LIFE+, Julia 2030 -hanke.



Hiilijalanjäljen käyttö julkisissa hankinnoissa
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Pyritään saamaan vertailukelpoista tietoa tuotteen ilmastovaikutuksista elinkaaren
ajalta.
Viestitään markkinoille, että ilmastovaikutus on tärkeä.
Pisteitä voidaan antaa, jos toimittaja pystyy laskemaan tuotteen tai sen osan

elinkaarenaikaisen ilmastovaikutuksen.
Tarvitaan soveltuva laskentamenetelmä ja –työkalu/ohjeet
Todentamisessa voidaan käyttää esim. ympäristötuoteselosteita (EPD, tai 

vastaava), joka sisältää tietoa tuotteen ilmastovaikutuksista perustuen standardien
ISO 14040-44 tai ISO 14025 (tai vastaava) laskutapaan.

2.6.2020 KEINO-osaamiskeskus



Hiilijalanjäljen laskentamenetelmä
- Rakentaminen 1
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Miksi rakentamiselle on kehitetty laskentamenetelmä?
o Rakennusten vähähiilisyydelle tullaan asettamaan raja-arvot ennen vuotta 2025.
o Rakennuskannassa on valtava päästöpotentiaali - laskentaa voi soveltaa jo nyt eikä odottaa.
Miten rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan?
1. Rakennuksen hiilijalanjälkilaskentaa ohjaa eurooppalainen standardi EN 15978 

Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings –
Calculation method)

2. Suomessa käytettyjen laskentamenetelmien tulee perustua standardiin. Esim. EUn Levels
–menetelmä ja Ympäristöministeriön rakennuksen hiilijalanjäljen laskentamenetelmä.

3. Rakennuksen hiilijalanjälki on mahdollista laskea eri ohjelmistoilla ja työkaluilla, mutta 
niiden tulee täyttää standardin mukainen laskentamenetelmä.

Vähähiilisyyttä todentavia työkaluja ovat mm.
o Ympäristötuoteselosteet (EPD), ympäristöluokitukset (esim. RTS), ympäristömerkit (esim. Joutsen)

2.6.2020 KEINO-osaamiskeskus



Hiilijalanjäljen laskentamenetelmä
- Rakentaminen 2
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Mikä on keskeinen menetelmä ja laskuri?
o Ympäristöministeriön kansallinen hiilijalanjäljen laskentamenetelmä ja hiilijalanjäljen arviointityökalu 

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

o Arviointimenetelmä on tarkoitettu käytettäväksi uudisrakennusten ja laajamittaisten korjausten 
hiilijalanjäljen arviointiin.

o Kattaa rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetuksen ja työmaan päästöt, rakennuksen käytön ja 
huollon, sekä purun ja kierrätyksen.

o Menetelmä on jatkokehitysvaiheessa vuoden 2020 loppuun, jonka jälkeen on pilotoinnin 2. kierros. 
Samaan aikaan on kehitteillä laskentamenetelmälle yhdenmukainen päästötietokanta.

o Rakennuksen hiilijalanjäljen arviointimenetelmään liittyvissä kysymyksissä palvelee Green Building 
Councilin(GBC) neuvontapalvelu.

Vähähiilisen rakentamisen neuvontapalvelu

2.6.2020 KEINO-osaamiskeskus

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761
https://elinkaarilaskenta.fi/


Hiilijalanjälkilaskennan käytettävyys kilpailutuksessa
- esimerkkinä rakentaminen
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Rakennuksen hiilijalanjälkeä voi hyödyntää osana rakennuksen tarjouskilpailua. Tällöin:

o Tilaajan on valittava laskentamenetelmä, joka perustuu EN 15978:2011 standardiin.

o Tarjoajia on ohjeistettava selkeästi, kuinka hiilijalanjälkilaskelma tulee suorittaa ja taata saman laskentaohjelmiston käyttö, jotta eri tarjoajien laskelmat ovat 
vertailukelpoisia.

o Alhaisen hiilijalanjäljen voi asettaa yhdeksi pisteytettäväksi osa-alueeksi.

o Hiilijalanjäljen asettaminen tietylle minimitasolle on epävarma tapa, sillä "oikeaa" hiilijalanjäljen tasoa ei vielä tiedetä (menetelmä kehitysvaiheessa).

o Koko elinkaarista hiilijalanjälkeä ei ole pakko käyttää sellaisenaan, vaan pisteytyksessä voidaan myös käyttää ainoastaan rakentamis- tai käyttövaiheesta 
aiheutuvia päästöjä.

Ennen kuin hiilijalanjälkilaskentaa käytetään tarjouskilpailuissa, on harkittava sen soveltuvuutta kohteeseen ja painoarvoa muiden 
ympäristönäkökohtien rinnalla

o Erillistä hiilijalanjälkilaskelmaa ei välttämättä kannata edellyttää tarjouskilpailussa, jossa rakennuksen suunnitteluratkaisut määritetään jo valmiiksi vähähiiliseksi. 
Kriteeriksi ei kannata asettaa sellaista, jolla ei voi erottua.

o Hiilijalanjälkilaskennan käyttäminen tarjouskilpailussa on perusteltua silloin, jos rakennukseen ei jostain syystä sovellu vähähiiliseksi tiedetty ratkaisu. Tällöin 
vähähiilisyys on kriteeri, jolla tarjoajat erottuvat.

o Hiilijalanjäljellä kilpailu voi soveltua myös kohteisiin, joissa halutaan kannustaa tarjoajia kehittämään innovatiivisia ratkaisuja.

o Hiilijalanjälki ei huomioi kaikkia rakentamisen päästövaikutuksia, joten hankkijan tulee tarkastella rakennetun ympäristön 
ja rakentamien päästölähteitä monipuolisemmin.



Hiilijalanjälkilaskenta suunnittelun apuna
-esimerkkinä ruokapalvelut

21

o Hiilijalanjälkeen keskeisesti vaikuttavat tekijät: Ruoan sisältö ja ruokahävikin pienentäminen
Ruokapalvelujen hiilijalanjälki –raportti
Ruokapalveluiden hiilijalanjäljen laskentatyökalu (2019, excel)

Keskitytään hiilijalanjäljen kannalta 
merkityksellisiin asioihin!

24.9.2020

KUVA: Johannes Lounasheimo ja Teemu Helonheimo, SYKE 2019

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


Hiilijalanjälkitietoa on olemassa monille tuoteryhmille
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o Hiilijalanjälkitiedon lähteitä ovat mm. ympäristötuoteselosteet, Ympäristömerkit, EU GPP kriteerit, Motivan
tietopankki, PEF –tuoteryhmät

o Hiilijalanjälkitieto kertoo, mihin hankkijan tulee kohdistaa vähähiilisyystoimet ja –kriteerit
o Esimerkiksi huonekalujen ilmastovaikutus syntyy elinkaaren alkupäässä, jolloin materiaalivalinnat ovat

keskeisiä.

2.6.2020 KEINO-osaamiskeskus

Esimerkiksi EPD Ympäristömerkki 
(tms)

EU GPP kriteerit PEF Muu

Huonekalut x x x Ruotsi, Upphandlingsmyndigheten
Belys kostnader med LCC-verktyget (ruotsiksi)

Tekstiilit x x x (x)

IT-laitteet x x (x) Energy-Star –kriteerit (päättynyt)

Kylmälaitteet ja lämpöpumput Kriteerit
Nordic criteria for Green Public procurement for alternatives to high 
GWP HFCs in refrigeration, air conditioning and heat pump

Kuljetuspalvelut ja kalusto x x Euro-luokitus
VTT, Lipasto:

Ohjeet kuljetusten päästölaskentaan (SFS-EN 16258 mukainen)
Henkilöautojen ilmastovaikutusten laskuri vaihtoehtojen vertailuun:

Ilmastopaneelin autokalkulaattori

https://cirkularitet.se/lar-dig-mer/verktyg/lcc-verktyg-2/
https://pub.norden.org/temanord2020-512/
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/standardi.htm
https://www.ilmastopaneeli.fi/autokalkulaattori/


Hiilijalanjälkilaskenta 
vai 
vähähiilisyyskriteerit?
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 Monista tuoteryhmistä on olemassa 
elinkaaripohjaista hiilijalanjälkitietoa, jonka 
perusteella voidaan asettaa keskeiset 
vähähiilisyyskriteerit.

 Hiilijalanjälkilaskennan käyttö hankinnassa on 
harkittava tapauskohtaisesti
 Olemassa oleva hiilijalanjälkitieto?
 Saatavilla oleva laskentamenetelmä?
 Laskentamenetelmän soveltuvuus 

kohteeseen?
 Hiilijalanjälkilaskurit eivät kata kaikkia 

tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia.

2.6.2020 KEINO-osaamiskeskus





Tuoteryhmäkohtaisia esimerkkejä ja 
työkaluja kaupungeista

Reetta Huomo, Helsingin kaupunki
Maitotuotteet | Uudisrakennuskohde | Ravintolapalvelu 

Eveliina Varis, Vantaan kaupunki
Työmaat



Hankintojen 
ilmastovaikutusten 
kimppuun
11.9.2020 Miten hankkia vähähiilisesti II: lainsäädäntö, laskurien hyödyntäminen ja esimerkit

Reetta Huomo
Projektiasiantuntija

Ympäristöpalvelut, Helsingin kaupunki



Hankintojen ilmastovaikutusten 
kimppuun
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Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Kohti hiilineutraaleja kuntia 
ja maakuntia-hankkeessa (CANEMURE) edistetään 
ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia vuosina 2018-2024.
Helsingin osahankkeessa:
• Edistetään vähähiilisiä hankintoja mm. kehittämällä hiilijalanjäljen 

huomioivia hankintakriteerejä ja pilotoimalla hiilijalanjälkilaskentaa 
• Hiilijalanjäljen huomioivia tekijöitä sovelletaan useissa pilottihankinnoissa, 

muun muassa talorakentamisessa, elintarvike- ja 
ruokapalveluhankinnoissa sekä infrarakentamisessa.

• Arvioidaan Helsingin hankintojen hiilijalanjälki hankintakategorioittain 
Suomen ympäristökeskuksen kehittämän laskentamallin avulla –
ensimmäisenä Suomessa!

• Kehitetään hankintojen vaikuttavuuden arviointia ja koulutetaan hankkijoita

Toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaa!             
Voit seurata edistymistämme osoitteessa ilmastovahti.hel.fi

https://ilmastovahti.hel.fi/
https://ilmastovahti.hel.fi/


Vähähiiliset 
hankintakeissit
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CASE 1  
Asetelmakadun SR-urakka
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Kuninkaantammen suunnittelussa on kehitetty ja pilotoitu
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä 
ratkaisuja.

Kohteena neljä Hekan ja Hason puukerrostaloa + autohalli 
• SR-urakkakilpailutus, jossa valitaan yksi toimittaja 

tekemään suunnittelu ja rakentaminen.

• Tarkoituksena on valita kilpailun kohteena olevalle 
rakennuskohteelle urakoitsija, joka suunnittelee ja rakentaa 
arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja teknisiltä 
ratkaisuiltaan korkeatasoisen ja vähähiilisen kohteen

UUSI MENETELMÄ! Tarjoajat laskevat tarjousten 
hiilijalanjäljen Bionovan One Click LCA-työkalulla ja 
laskennan tulos pisteytetään osana vertailua



Käytetyt kriteerit
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• Laadulliset kriteerit, 50 pistettä
• rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki; 14 

pistettä
• kg CO2-ekv./vuosi/m²
• pienin hiilijalanjälki > maksimipisteet

• vähimmäisvaatimuksen ylittävä 
energiatehokkuus (E-luku); 6 pistettä

• vähintään A-luokka ja E-luku max. 75 
kWhE/m²,a

• todennetaan tarjoajan energiatodistuksella
• arkkitehtoninen ja tekninen laatu; 30 pistettä

• minimissään saatava 15 pistettä
• mm. kaupunkikuva, asuntoratkaisut, 

toteuttamiskelpoisuus

• Hinta, 50 pistettä
• urakkakilpailu (SR), joten hinnalla oltava myös 

riittävä painoarvo
• kilpailuehdotukset on toteutettava ARA:n

hyväksymään hintatasoon

Vähimmäisvaatimuksena

 Puurakentamisvelvoite (kaavasta)
 Uusiutuvan energian hyödyntämisvelvoite (kaavasta) ja 

vähimmäisvaatimuksena kohteiden varustaminen
aurinkosähköjärjestelmillä. 

 Fossiilivapaa työmaa
Kaikkien työmaakoneiden tulee olla joko sähköisiä tai 
niiden tulee käyttää EN 15940 (HVO/BTL) standardin 
tai vastaavan mukaista biodieseliä. 

 E-luku ≤ 75
 Kolmannen osapuolen todentama

ympäristöasioidenhallintajärjestelmä
 Sähköautojen latausryhmä
 Lämmön lähteenä voi olla maalämpö ja/tai kaukolämpö. 

Myös aurinkolämpöä voi hyödyntää.
 Suositeltavaa hyödyntää jäteveden lämmön talteenottoa.
 Keskitetty, lämmön talteenotolla varustettu tulo- ja 

poistoilmanvaihtojärjestelmä.
 Ilmanvaihtojärjestelmien vuosihyötysuhde tulee olla 

minimissään 70%.
 Ilmanvaihtojärjestelmän sähkötehokkuutta kuvaava SFP-

luku saa olla korkeintaan 1,6 kW/(m3/s).
 Lämmityksen ohjauksessa hyödynnetään ulkolämpötilan 

lisäksi myös sääennustetta.



Lopputulos?
Saimme kaksi tarjousta, joista kumpikaan ei täysin 
täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia. 

Lopulta voittaja selvisi neuvottelumenettelyn avulla. 
Harmiksemme voittajan suunnitelman hiilijalanjälki ja 
E-luku olivat vähemmän kunnianhimoisia. 

Käytetyt kriteerit ja sopimuskauden seuranta takaavat 
kuitenkin ilmastoystävällisen lopputuloksen!
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CASE 2
Maitotuotteet

32

Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja kaupungin kouluille, 
päiväkodeille, sairaaloille, palvelutaloille ja palvelukeskuksille, kattaen 
noin 150 kohdetta Helsingissä.

• Tarkoituksena löytää keino, jolla voidaan pienentää hankinnan hiilijalanjälkeä 
ja sitouttaa markkina yhteistyöhön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

• Monivaiheinen markkinakeskustelu: Yhteinen tilaisuus, yrityskohtaiset 
tekniset vuoropuhelut ja kriteerien kommentointikierros.

• Erinomainen vastaanotto markkinalta! 

UUSI MENETELMÄ! 
• Tarkastelussa PEF-ympäristöjalanjälkimenetelmän hyödyntäminen

• Lue lisää “Vähähiilisiä hankintoja ympäristöjalanjälkimenetelmällä?”
• Toimenpidesuunnitelma ilmastovaikutusten pienentämiseksi 

sopimuskauden aikana

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliblogi/Vahahiilisia_hankintoja_ymparistojalanja(56675)


Käytetyt kriteerit
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TOIMENPIDESUUNNITELMA
• Asetettava tavoite ja mittari esitettyihin teemoihin.
• Tavoitteet ja mittarit koskevat 

hankintasopimuksen hankinnan kohteen 
mukaista toimintaa.

Teemat
• Uusiutuvan energian, uusiutuvien polttoaineiden 

tai vaihtoehtoisten käyttövoimien osuuden 
kasvattaminen

• Elintarvikejätteiden ja ruokahävikin hallinta sekä 
vähentäminen

• Hiilensidonta ja hiilivarastojen ylläpitäminen
• Tuotteiden hiilijalanjälkilaskenta ja 

vertailukelpoisen hiilijalanjälkitiedon tarjoaminen

Suunnitelman toteutus ja sen mittarit tarkennetaan 
valitun sopimustoimittajan kanssa. Suunnitelman 
toteutumista seurataan vuosittain.

Vähimmäisvaatimuksena

 Kolmannen osapuolen todentama ympäristöasioiden
hallintajärjestelmä, kuten Ekokompassi tai ISO 14001 

 Ympäristöasioille nimetty vastuuhenkilö
 Jos soijarehua käytetään, tulee soijan olla todennettavasti

jäljitettävissä ja tuotettu vastuullisesti. 
 Kuvaus nautojen terveydenhuollon ja eläinten

hyvinvointiin liittyvien tekijöiden toteutumisesta tarjoajan
sopimustiloilla. 

 Mikrobilääkkeitä, kuten antibiootteja, käytetään vain 
sairaiden eläinten hoitoon. Maito tulee olla testattu 
antibioottijäämien osalta ja tuloksen on tullut olla 
negatiivinen.

 Kuljetuskaluston tulee olla päästötasoltaan vähintään 
EURO 5-tasoista.

• Sopimuskauden aikana toimittajan tulee siirtyä 
EURO 6-tasoiseen kalustoon.

 Tuotteet ovat jäljitettävissä (tarkemmat tiedot 
pyydettäessä).

 Vaatimuksena työllistää 3 heikossa työmarkkina-
asemassa olevaa henkilöä.



Lopputulos?
Kaksi valittua toimittajaa, kumpikin tekee jo paljon
vastuullisuuden ja ilmastotavoitteiden
edistämiseksi. 

Toivomme, että neljän vuoden sopimuskauden
aikana voimme yhdessä toteuttaa sovittuja
ilmastotavoitteita! 
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CASE 3
KYMP-talon ravintolapalvelut
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Kalasatamassa sijaitsevan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 
(KYMP) uusi toimitalo ilmentää kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteita 
ja sen ratkaisuissa on pyritty huomioimaan energiatehokkuus, viheralat ja 
uusiutuvan energian hyödyntäminen.  

• Palveluntarjoajan toivotaan olevan vastuullinen edelläkävijä, joka tiedostaa 
palvelusta aiheutuvat ympäristö- ja ilmastovaikutukset, huomioi ne 
toiminnassaan ja viestii asiakkailleen vastuullisista valinnoista. 

• Palvelukuvauksessa edellytetään, että ravintolassa
 Suositaan ilmasto- ja ympäristöystävällisiä raaka-aineita
 Kehitetään niiden reseptejä
 Pyritään löytämään korvaavia vaihtoehtoja ilmastovaikutuksiltaan 

merkittäville raaka-aineille

UUSI MENETELMÄ! Sopimuskaudella toteutetaan ravintolapalvelun 
hiilijalanjälkilaskenta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää 
yhteistyössä



Käytetyt kriteerit
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• Kokonaishinta, 35 pistettä
• Liikevaihtoperusteinen lisävuokra, 5 pistettä
• Palveluntarjonnan hinnat, 30 pistettä

• Laatu (arviointiperusteet 1-6), 65 pistettä
• Ehdotus ravintolan ja kahvilan konseptista, 

käyttöönotosta ja henkilöstöstä, 20 pistettä
• Avainhenkilöiden koulutus ja kokemus, 10 pistettä

• Muu kehittämisosaaminen, kuten 
asiakaskokemuksen parantaminen kasvisruoan 
osuuden lisäämiseksi, hävikin vähentäminen. 

• Sitoumus työllistää 2-3 heikossa työmarkkina-
asemassa olevaa henkilöä, 5 pistettä

• Kolmannen osapuolen todentama 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, 5 pistettä

• Referenssiravintolat sis. asiakastyytyväisyysarviot 
ja makuraati, 20 pistettä

• Oiva-raporttien yleisarvosana, 5 pistettä

Vähimmäisvaatimuksena

 Buffet-valikoimassa on tarjolla päivittäin vähintään kaksi 
kasvisruokaa, joista toinen on vegaaninen. 

 Lounassalaatilla tarjolla on aina vegaaninen vaihtoehto. 
 Välipalatuotteissa ja catering-palveluissa huomioidaan 

kasvis- ja vegaaniset vaihtoehdot.
 Kasvis- ja vegaanisten pääruokien ravitsemukselliseen ja 

tuotelaatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 Kala, kalatuotteet ja äyriäiset ovat WWF:n Kalaoppaan 

vihreän ja keltaisen listan mukaisia.
 Käytetään Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä 

mahdollisuuksien mukaan muita Reilun kaupan tuotteita.
 Lihan alkuperämaa merkitään ruoan yhteyteen (tarkemmat 

tiedot toimitettava pyydettäessä). 
 Mahdolliset kertakäyttötuotteet ovat ympäristöystävällisistä 

pakkausmateriaaleista ja kierrätettäviä (100 % uusiutuvasta 
materiaalista, puukuitu FSC- tai PEFC-sertifioitua).

 Ravintolassa ei ole käytössä tarjottimia. Ruokailuvälineet, 
lasit, servietit ja vesikannut ovat ruokapöydissä. 

 Ruokahävikin hallintaan kiinnitetään huomioita ja ylijäämää 
myydään alennettuun hintaan.

 Vaatimuksena työllistää 1 heikossa työmarkkina-asemassa 
olevaa henkilöä.

 Ravintolapalvelun hiilijalanjälki tullaan selvittämään 
palveluntuottajan avustuksella sopimuskauden aikana.



Lopputulos?
Saimme tavoitteisiimme yhtyvän palveluntarjoajan.

Palvelun vaatimustenmukaisuutta seurataan 
sopimuskaudella mm. asiakas- ja yhteistyöryhmissä. 

Hiilijalanjälkilaskennan tuloksia hyödynnetään 
ravintolapalvelun kehittämiseksi ja sen 
ilmastovaikutuksien pienentämiseksi!
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Mitä opimme?
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Tarkastele, onko
hiilijalanjälkilaskennan

hyödyntäminen
mahdollista

hankinnassa. 

Mieti, onko
hiilijalanjälkilaskennan

hyöduntäminen
tarkoituksenmukaista

vaikuttavuuden
kannalta.

Käytä
ilmastovaikutuksien

huomioimiseksi
kriteerejä ja 

sopimusehtoja. 

Keskustele avoimesti 
markkinan kanssa 

ilmastotavoitteista ja 
käytännön 

toimenpiteistä.

Yksityiskohtaisempia oppeja tulossa syksyllä 
julkaistavissa keissikuvauksissa!



Hankkeessamme 
jo yhdeksän 

erilaista vähähiilistä 
hankintaa
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Kiitos!
Reetta Huomo
Projektiasiantuntija
reetta.huomo@hel.fi
+358 40 849 6446

Satu Turula
Projektikoordinaattori
satu.turula@hel.fi
+358 40 669 5160

www.hiilineutraalisuomi.fi/canemure

The LIFE-IP CANEMURE-FINLAND project has received 
funding from the LIFE Programme of the European Union

http://www.hiilineutraalisuomi.fi/canemure


Vähähiilinen 
rakentaminen ja 
liikkuminen Vantaalla

Eveliina Varis

Vastuullisuuskonsultti

Vantaan kaupunki, Hankinnat



Vantaa mukana kahdessa 
hankintojen green
dealissa:

• Päästöttömät työmaat

• Haitallisten aineiden vähentäminen 
päiväkoti-ympäristön hankinnoissa 



Vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimusmalli, jonka 

hankintayksikkö solmii valtion osapuolen, esimerkiksi ministeriön kanssa. 

oSopimuksessa asetetaan hankinnalle kunnianhimoisia ja konkreettisia kestävää 
kehitystä ja innovaatioita tukevia sopimuskohtaisia tavoitteita. 

oGreen deal -sopimus tukee hankintayksiköiden omia strategisia päämääriä ja 
niiden saavuttamista, esimerkiksi vähähiilisyys- tai bio- ja kiertotaloustavoitteita. 

oOsallistumalla green dealiin hankintayksiköt saavat tukea hankinnan valmisteluun 
ja toteuttamiseen osaamiskeskus KEINOlta. 

Mikä on hankintojen green deal?



Päästöttömät työmaat

Työkoneiden päästöt muodostavat merkittävän osan 

kaupunkien ja kuntien ilmastopäästöistä ja 

terveydelle vaarallisista hiukkas- sekä 

typenoksidipäästöistä. Vantaalla työmaiden päästöt 

neljän suurimman päästölähteen joukossa.



Tavoitteena vähentää CO2 -päästöjä



Ilmanlaatu, melu ja viihtyisyys

Tavoitteena on vähentää työmaiden työkoneiden 
aiheuttamia, viihtyisyys- ja terveyshaittoja lähistön 
asukkaille, lähistöllä liikkuville ja alueilla 
työskenteleville. 

• Stage ja EURO –normit vähentää hiukkas- ja 
typenoksidien päästöjä

• Siirtymällä sähköisiin koneisiin vähennetään myös 
työmaiden aiheuttamaa meluhaittaa. 

Tukee myös kaupungin tavoitteita 
ympäristönsuojelumääräysten ja meluntorjunnan 
toimintaohjelman kannalta.



Sopimusneuvottelujen 
eteneminen

Neuvotteluosapuolet YM, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Senaatti-kiinteistöt. 

Motiva on koordinoinut valmistelutyön.

• Sopimusneuvottelut käynnistyivät keväällä 2019 

• Sopimus valmistui keväällä 2020

• Vantaan kaupungin johtoryhmä 23.3.2020

• Vantaan kaupunginhallitus 6.4.2020

• Kaupunginjohtajien allekirjoitustilaisuus 9.9.2020

Green dealiin voivat tulla myöhemmin mukaan kaikki kaupungit / hankintayksiköt, 
jotka ovat valmiita sitoutumaan sopimuksen sitoviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. 



Määrittely: Sopimuksenmukainen työmaa

Työkoneet
Sähkö ja 
lämmitysSisäiset 

kuljetukset

Kuljetukset työmaille 
ja -työmailta (mukaan 
2030)

• Infrarakentaminen, kunnossapito ja kunnossapidon urakointi, uudiskohteiden rakentaminen sekä 
korjausrakentaminen ja purku

• Hankintayksikön itse toteuttamat sekä kilpailuttamia urakat ja palvelut



Määrittely: Päästöt ja Fossiiliton työmaa

• Päästöt: Suorat kasvihuonekaasupäästöt ja haitalliset paikallispäästöt 

(hiilimonoksidi, hiilivedyt, typen oksidit, pienhiukkaset) sekä moottorimelu.

• Fossiiliton työmaa:  ei käytetä fossiilisia polttoaineita työkoneissa tai sisäisissä 

kuljetuksissa, ja sähkönä ja lämmityksessä käytetään uusiutuvista 

energialähteistä peräisin olevaa sähköä, kaasua, nestemäisiä polttoaineita tai 

kaukolämpöä.

• Päästötön työmaa 2030: 100 % fossiiliton + 50 % (sähkö, vety, biokaasu) 

työkoneet ja kuljetukset 



Määrittely työkoneille

o pyöräkuormaajat

o kaivukuormaajat

o pyöräalustaiset kaivukoneet

o tela-alustaiset kaivukoneet

o kurottajakuormaajat

o telapuskutraktorit

o traktorit

o erikoistraktorit ympäristön- ja 

kiinteistönhoidon töihin

o valssijyrät

o tiehöylät

o monitoimikoneet

o maantiivistäjät

o nosturit

o trukit

o kurottajat

o dumpperit



• Luodaan etenemispolku/konsepti päästöttömiin 
työmaihin siirtymiselle 2020-2025-2030:
✓ Siirrytään biodieseliin, kiristetään Stage- ja EURO -

normeja

✓ Lisätään vähäpäästöisten työkoneiden osuutta 
omassa kalustossa ja urakoissa laatimalla siihen 
ohjaavia hankintakriteerejä.

✓ Otetaan uusia toimintamalleja ja työkaluja käyttöön 

✓ Kehitetään organisaatioiden ja urakoitsijoiden 
osaamista.

• Helsingin ja Espoon kokemukset 2020

• Varataan tarvittavat resurssit vuosittain; biodieselin 
sekä sähköisten koneiden ja urakoiden hankinta

• 2021 kilpailutuksessa käytössä minimikriteerit ja 
pilotti toteutettu

Eteneminen Vantaalla



Yhteistyö

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet, HNRY-hanke 2019-2021

• Yritysten ja ”yritysalueiden” hiilineutraalisuus

• Päästöttömän työmaan kehittäminen 

• 6aika EAKR –rahoitus 1,2 MEuroa

Työkoneiden Green Deal: Teknisen kaupan liiton kanssa

Kohteena työkoneiden päästöjen vähentäminen. Fokus seuraavissa koneissa:

• Nostimet, vastapainotrukit, pyörökuormaajat

• Uusien konetyyppien lisääminen sopimuskauden aikana.



Vähäpäästöisiä hankintoja 
liikkumiseen -esimerkkejä



Kaasuautot

• Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n  
Kuljetuspalveluiden käytössä on neljä 
kaasupakettiautoa

• Syksyllä 2020 tulossa uusi kaasukuorma-auto, 
jolla hoidetaan kaupungin sisäinen posti ja 
muita kuljetuksia

• Kuljetuspalveluiden käytössä yhteensä 6 autoa

• Biokaasunkulutus yhteensä n. 8 000 L /a



Sähköpotkulaudat

• Hankittu kaupungin henkilökunnan siirtymisen 
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi kaupungin eri 
toimipisteiden välillä, vähentää autoliikkumisen tarvetta

• Sähköpotkulautojen kilpailutus leasingpalveluna keväällä 
2019

• Sähköpotkulautoja käytössä 13 kpl

• Soveltuu myös hyvin ns. last mile – kulkemiseen

• Helposti mukaan otettavissa esim. julkisiin 
liikennevälineeseen



KIITOS!
Kysymyksiä?

Lisätietoja:
eveliina.varis@vantaa.fi





Yhteenveto ja 
eteneminen
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Yhteenveto ja eteneminen
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Seuraavaksi: III. Miten hankkia vähähiilisesti III: hankinnan 
suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi

o Perjantai 9.10.2020, klo 9-10.30
o Ilmoittautuminen KEINO-osaamiskeskuksen nettisivuilla: 

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/vahahiiliset-julkiset-
hankinnat-webinaarisarja-osa-3

11.9.2020 KEINO-osaamiskeskus

https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/vahahiiliset-julkiset-hankinnat-webinaarisarja-osa-3


Lisätietoja ja luettavaa
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o Rakentamisen linkkejä
Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä, Ympäristöministeriö
Rakentamisen ympäristöindikaattorit tontinluovutuksessa ja rakennushankkeiden 
kilpailutuksissa – Kohti vähähiilistä rakentamista, Rintala, T. & Huuhtanen, J. 2020
Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa, Sankelo, P. & Alhola, K., 2020 → Kohti 
vähäpäästöistä rakennuskantaa

Helsingin kaupunki: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä - Canemure
Vähähiilisiä hankintoja ympäristöjalanjälkimenetelmällä? -blogikirjoitus
Suikkanen J. & Nissinen, A., 2020. Tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmä PEF - Käyttö julkisten 
hankintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2020.
EU GPP Life cycle costing

11.9.2020 KEINO-osaamiskeskus

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen/Rakennuksen_vahahiilisyyden_arviointimenetelma
https://www.karelia.fi/puurakentaminen/wpcontent/uploads/2020/02/Rakentamisen-ympa%CC%88risto%CC%88indikaattorit-tontinluovutuksessa-jarakennushankkeiden-kilpailutuksissa-loppuraportti-1.pdf
https://www.hankintakeino.fi/fi/vahahiilinen-rakentaminen-kehittajaryhma
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure/Osahankkeet/Helsinki
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliblogi/Vahahiilisia_hankintoja_ymparistojalanja(56675)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314109
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


Kiitos!

www.hankintakeino.fi

palvelu@hankintakeino.fi

@hankintakeino

http://www.hankintakeino.fi/
mailto:palvelu@hankintakeino.fi
https://twitter.com/hankintakeino
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