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Rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjen
vähentämiseksi pitää huomioida rakennuksen
koko elinkaari.

Suomessa rakennetaan julkisin
varoin noin 7 miljardilla eurolla
vuosittain. Rakentamisen osuus
kaikista julkisista hankinnoista
on noin 30 %.
Yhä tärkeämmiksi käyvien
ilmastotavoitteiden saavuttami
nen edellyttää, että rakennusten
energiatehokkuuden lisäksi kiin
nitetään huomiota niiden koko
elinkaaren aikana syntyviin
ympäristövaikutuksiin. Tämä on
oleellinen osa vähähiilistä julkis
ta rakentamista.
Rakennusmateriaalien val
mistus, rakentamisen toimet
työmaalla, rakennuksen käyttö,
huollot, korjaukset sekä lopul

ta purkaminen, jätteenkäsittely
ja kierrätys tuovat kaikki oman
lisänsä rakennuksen elinkaaren
aikaiseen hiilijalanjälkeen.
Jo nyt hankintalaki mahdollis
taa ympäristökriteerien käyttämi
sen julkisten hankintojen valinta
kriteerinä. Ympäristöministeriö
valmistelee kuitenkin uutta, raken
tamisen hiilijalanjälkeä ohjaa
vaa lainsäädäntöä. Sitä edeltävät
vapaaehtoiset suositukset, joiden
avulla julkiset rakennushankkeet
voidaan toteuttaa vähähiilisesti.
Hankintojen tueksi on laadittu
kaksi opasta, toinen tukemaan
hankintakriteerien määrittelyä ja
toinen itse hankintaprosessia.
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Vihreässä julkisessa rakentamisessa tulee huomioida rakennuksen koko
elinkaaren ympäristövaikutukset ja luoda mahdollisuuksia kiertotaloudelle.
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Ympäristöystävällisen rakentamisen periaatteita
Hankintalaki mahdollistajana. Laki mah
dollistaa ympäristöä koskevien vähimmäis
vaatimusten, kriteerien ja ympäristömerkkien
käytön julkisissa hankinnoissa. Kokonais
taloudellisesti edullisin tarjous voi olla myös
ympäristön kannalta paras.

Vihreät rahoitusinstrumentit. Rahoitus
markkinoilla on tuotteita, jotka soveltuvat eri
tyisesti ympäristöystävällisen rakentamisen
tueksi. Näiden rahoitustuotteiden edellyttä
mät kriteerit kannattaa huomioida hankinnan
suunnitteluvaiheessa.

Koordinaatio. Julkiset rakennukset toteu
tetaan usein monen peräkkäisen julkisen
hankinnan ketjuna. Tällöin on tärkeää, että
rakennukselle asetetut tavoitteet siirtyvät
kuhunkin hankintaan niiden erityispiirteet
huomioiden.

Huolellinen valmistelu. Tavanomaista korke
amman ympäristösuoritustason saavuttami
nen edellyttää, että hankinnan valmisteluun
voidaan käyttää tarpeeksi aikaa, osaamista
ja harkintaa. Vihreät julkiset rakennushan
kinnat eivät välttämättä ole normaaleja
hankkeita kalliimpia.

Suunnittelun ohjauksen resurssit.
Suunnitteluvaiheessa on suurimmat mah
dollisuudet vaikuttaa rakennuksen ympä
ristövaikutuksiin. Suunnittelun jälkeiset
rakennusmateriaalien hankinnat ja urakointi
toteuttavat suunnitelmaa, eikä niiden kautta
voida kokonaan kuroa umpeen suunnittelu
vaiheessa mahdollisesti toteuttamatta
jääneitä ympäristötavoitteita.

Olemassa olevat keinot käyttöön. Rakennus
määräykset, hankintalaki, kestävän kehityk
sen standardit ja arviointityökalut mahdollis
tavat vihreän julkisen rakentamisen tavoitteet.
Olemassa olevin keinoin voidaan asettaa
vaikuttavia tavoitteita ja seurata niiden
toteutumista läpi toteutusketjun. Rakennus- ja
konsulttialalla on riittävästi osaamista, jonka
turvin voidaan toteuttaa nykyistä ympäristö
vastuullisempia julkisia rakennuksia.

Elinkaariajattelu keskiöön. Rakennuksen
koko elinkaaren aikaisten ympäristö- ja
talousvaikutusten arviointiin on olemassa
standardoituja menetelmiä. Niiden avulla
voidaan välttää osaoptimointi ja tunnis
taa kustannustehokkaat tavat parantaa
rakennuksen ympäristövaikutuksia tai
käyttöikää. Elinkaariajattelun parhaat edut
saadaan, jos sitä sovelletaan jo hankinnan
suunnitteluvaiheessa.

Vihreät julkiset
rakennushankinnat eivät
välttämättä ole normaaleja
hankkeita kalliimpia.

Hankintaosaamisen kehittäminen vihreiden
rakennushankkeiden avulla. Hankintojen
valmisteluvaihe, allianssimenettely tai inno
vaatiokumppanuuteen perustuvat hankinnat
voivat tarjota hankintayksikön asiantunti
joille hyvän tilaisuuden päivittää tietojaan.
Tämän hyödyntämiseksi tulisi hankinta
valmistella huolellisesti.
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Aseta

tavoitteet
vähähiilisyydelle

Arvioi hankinnan valmistelu vaiheessa rakennuskohteen
elinkaaren ympäristövaikutukset.

?

Harkitse elinkaaren kustannusten
alustavaa arviointia budjetoinnin
yhteydessä.

Kartoita markkinoilla olevat ratkaisut
ja niiden kustannusoptimaalisuus
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Tee tarjouspyynnöt ja

vertaile
tarjoukset
Liitä vähähiilisyyden

tavoitteet
sopimukseen
Hyödynnä
kokemukset

Suunnittelupalvelut
Materiaali- ja
laitehankinnat
Rakennusurakat

+

Toiminnalliset
ja tekniset
vaatimukset

Määrittele :
• Hankintamenettely
• Hankinnan kohteen kuvaus
• Soveltuvuusvaatimukset
• Vähimmäisvaatimukset
• Valintakriteerit
• Tarjousten vertailutapa

Sisällytä tavoitteet ja arviointitavat hankintailmoitukseen. Hankinnan otsikkoon voi sisältyä
vähähiilisyys, jolloin tarjoajan on helppo mieltää hankkijan tavoite. Voit viitata ympäristöministeriön hankintaoppaan kriteerisuosituksiin
ja liittää ne tarjouspyyntöön.
Harkitse sopivien kannusteiden tai sanktioiden
käyttöä. Seuraa tavoitteiden toteutumista
sopimuksen aikana.

Dokumentoi tulokset. Kokemukset toimivista tai
toimimattomista käytännöistä ovat arvokkaita
muille hankintayksiköille ja tarjoajille. Jaa
havaintosi muillekin!

Grafiikka: Matti Kuittinen

1

Vähähiilisen julkisen
rakennuksen hankintakriteerit
Lisätietoja
Energia

Materiaalit

Innovaatiot

• ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
• www.motiva.fi

Suunnittelupalvelut

• Energiankäytön

• Materiaalien

hiilijalanjälki
lasketaan

hiilijalanjälki
lasketaan

• Määräyksiä parempi • Vähintään 10 %
energiatehokkuus

uusiutuvia tai
kierrätettyjä
materiaaleja

• Korjauskohteissa

energiakatselmus

• Vähähiilisyyttä
edistävät
innovatiiviset
suunnitteluratkaisut

• www.kuntaliitto.fi
• www.rakennustieto.fi
• www.rakli.fi
• www.hankintayhdistys.fi
Kyselyt ja palaute
hankintaopas@ym.fi

• Korjauskohteissa
purkukatselmus

Materiaalija laitehankinnat

Rakennusurakat

• Vähintään 10 %

• Laitteet valitaan

uusiutuvia tai
kierrätettyjä
materiaaleja

parhaista energiatehokkuusluokista

• Pitkä takuuaika

• Energiakoulutus

• Pitkä takuuaika

• Käytetyt uusiutuvat

• Työmaan energian-

ja kierrätetyt
materiaalit
raportoidaan

• Ilmatiiveysmittaus

• Purkukatselmus

työmaalla

kulutus mitataan
ja lämpökuvaus

Vähähiilinen
julkinen
rakennus

• Vähähiilisyyttä

edistävät
innovatiiviset
tuotteet, laitteet
ja palvelut

• Vähähiilisyyttä
edistävät
innovatiiviset
toimintatavat

tehdään korjauskohteissa ennen
purkutöitä

Käyttö ja ylläpito

• Energiankulutuksen seuranta ja opastus
• Vähähiilisyyden ylläpito kiinteistönhuollon toimenpitein
• Vähähiilisyyden hankintakriteerien soveltaminen korjauksissa

Faktaa rakennetusta
ympäristöstä on
ympäristöministeriön julkaisu

PL 35,00023 VALTIONEUVOSTO
ym.fi

