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Julkisten hankintojen arvo ja kasvihuonekaasupäästöt
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o Suurimmat päästöt aiheuttavat lämmön ja 
sähkön hankinnat, rakennuspalvelut, maa-
ja vesirakenteiden korjaus- ja 
kunnossapitopalvelut sekä matkustus- ja 
kuljetuspalvelut.

o Myös elintarvikkeet, puhtaanapito- ja 
pesulapalvelut, poltto- ja voiteluaineet 
sekä lääkkeet ja hoitotarvikkeet 
synnyttivät ison osan päästöistä.

o Palveluilla on pienempi päästökerroin kuin 
tavaroilla, mutta palveluja hankitaan 
kuitenkin paljon verrattuna konkreettisiin 
tuotteisiin.

o Palveluiden vaikutus voi olla jopa puolet 
kunnan hankintojen hiilijalanjäljestä.

Nissinen ja Savolainen (toim.) 2019. Julkisten hankintojen ja 

kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen 

käyttö. ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen 

ympäristökeskuksen raportteja 15 / 2019

http://hdl.handle.net/10138/300737


Julkiset hankinnat: 
Arvo, hiilijalanjälki ja raaka-ainekäyttö
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Nissinen ja Savolainen (toim.) 2019. Julkisten hankintojen ja kotitalouksien 

kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö. ENVIMAT-mallinnuksen 

tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15 / 2019

http://hdl.handle.net/10138/300737


Mitä tarkoittavat 
vähähiilisyys ja 
kiertotalous 
julkisissa 
hankinnoissa?



Vähähiilinen julkinen hankinta

22.3.2021Katriina Alhola, SYKE

• Tuotteen tai palvelun koko elinkaarenaikaiset 

kasvihuonekaasupäästöt on otettu hankinnassa huomioon ja 

niille on asetettu vaatimuksia ja/tai vertailukriteerejä.

• Energiatehokkuudella, uusiutuvan energian käytöllä sekä 

oikeilla materiaalivalinnoilla hankinnan hiilijalanjälkeä 

voidaan pienentää. 

(Alhola & Kaljonen 2017; Ympäristöministeriö 2017)



Julkinen kiertotaloushankinta

22.3.2021Katriina Alhola, SYKE 7

• Kiertotaloushankinnoissa huomioidaan 

luonnonvarojen kestävä käyttö. 

• Hankintakriteereillä voidaan edistää materiaalien 

turvallisuutta, haitattomuutta, kierrätettävyyttä tai 

uusiomateriaalien käyttöä. Hankintaan sisältyy myös 

tieto siitä, miten tuotteen sisältämiä materiaaleja 

voidaan elinkaaren aikana hyödyntää ja käyttää 

uudelleen. 

• Kiertotaloutta tukevia tuotteita voivat olla esimerkiksi 

kierrätysmateriaalista valmistetut tekstiilit tai 

rakennusmateriaalit. 

(Alhola ym. 2018)

Vähähiilinen 

kiertotaloushankinta 

huomioi sekä ilmaston 

että luonnonvarojen 

kestävän käytön



Laadukkaampia 

ja puhtaampia 

tuotteita
Uusia 

tuotteita ja 

innovaatioita

Palvelu-

konsepteja
Toimijoiden 

verkostoja ja 

kiertotalous-

ekosysteemejä

Circular Public Procurement in the Nordic Countries - CIPRON https://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1092366/FULLTEXT01.pdf Katriina Alhola, SYKE

Erilaisia tapoja tehdä kiertotaloushankintoja

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092366/FULLTEXT01.pdf


Kiertotalous näkyy hankintaprosessin eri vaiheissa

Katriina Alhola, SYKE

• Tuote, palvelu tai ratkaisu, joka johtaa materiaalien arvon säilymiseen, kierrätettvyyden

parantumiseen ja haitattomiin kiertoihin. Tukee kiertotalouden mukaista liiketoimintaa.

• Parantaa tuotteen tai palvelun kustannustehokkuutta ja laatua.

• Kilpailutuskriteereihin sisällytetään kiertotaloutta tukevia kriteerejä, esim. pitkä takuuaika, 

varaosien saatavuus, huollettavuus, palvelukonseptit, uusiomateriaalin käyttö, 

kierrätettävyys, materiaalivalinnat jne.  
Kilpailutuskriteerit

Hankintapäätös

Hankinnan 

valmistelu

• Etsitään kiertotalouden mukaisia ratkaisuja markkinoilta.

• Käydään markkinavuoropuhelua.

• Suunnittelussa käytetään eko-suunnittelun työkaluja, elinkaariarviointia yms. 

Sopimuskausi

• Sopimuskauden aikainen parantaminen, esim. palautteen hyödyntäminen.

• Bonus- / sanktiojärjestelmät.

• Raportointi.

• Hankinnan kohde määritellään kiertotalousnäkökulmasta, esim. kierrätetystä

materiaalista valmistetut tekstiilit.

• Määritellään tarve ja markkinat tarjoavat innovatiivista ratkaisua.
Hankinnan kohde



o Hankintalain tavoitteet

o Markkinakartoitus, toimittajamarkkinatuntemus ja -

yhteistyö

o Kilpailutusprosessi

o Kelpoisuusvaatimukset ja poissulkemisperusteet

o Tekniset vaatimukset

o Vertailuperusteet

o Sopimusehdot

o Kokonaiskustannushinnoittelu (elinkaarikustannukset)

o Yhteistyö
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Hankintalaki 
(1397 / 
1.1.2017) 
mahdollistaa 
kestävät 
hankinnat



Hankintalain tavoitteet 
Hankintalaki 2§

o Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, 

innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja 

muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja 

rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

o Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että 

hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja 

suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen 

ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. 

EU direktiivi 24/2014/EU

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)



Hankintalaki mahdollistaa markkinavuoropuhelun
Hankintalaki 65 § (markkinakartoitus) 

o Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan 

valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja 

vaatimuksistaan -> ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen.

o Markkinakartoituksessa hankintayksikkö voi käyttää riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia tai 

toimittajia. Muiden tahojen neuvoja voidaan käyttää apuna hankintamenettelyn suunnittelussa ja 

toteuttamisessa, mutta neuvojen käyttäminen ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen eikä 3 §:ssä tarkoitettujen 

syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn.

o Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, hankintayksikön tulee 

varmistaa, että tämä ei vääristä kilpailua, ja toimittaa muille ehdokkaille ja tarjoajille sellainen tieto, jonka 

hankinnan valmisteluun osallistunut toimittaja on saanut hankinnan valmistelussa tai joka on valmisteluun 

osallistumisen tulosta.

EU direktiivi 24/2014/EU

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)



Hankintalain tulkintaa vuoropuhelusta ja 
toimittajamarkkinatiedon keräämisestä

Hankintalainsäädäntö ei lähtökohtaisesti estä vaan päinvastoin kannustaa 

toimittajamarkkinoiden ja kilpailuolosuhteiden selvittämiseen:

o Kilpailuolosuhteiden hyväksi käyttäminen: syrjimättömyys ja tasapuolisuus vaatimuksen 

normi.

o Muodostaako hankinnan suunnitteluun osallistuminen rajatulle piirille kilpailuedun? Riippuu 

toteutuksesta.

o Dokumentoitu pöytäkirja markkinavuoropuhelusta, joskaan hankintayksiköllä ei ole 

velvoitetta julkaista sitä, mutta se pitää pyydettäessä antaa.

o Ennakkoilmoituspohjien käyttö, esim. ennakkoilmoituksen täyttäminen HILMAssa (maininta, 

että ennakkoilmoitus ei ole tarjouspyyntö).

o Tietopyynnöllä voidaan tiedustella toimittajien näkemyksiä eri vaihtoehdoista ennen kuin 

varsinainen hankintailmoitus julkaistaan.

Lähde: Markus Ukkola, luento Metropoliassa, 2018



Mihin markkinavuoropuhelua ja toimittajamarkkinoiden 
tuntemusta tarvitaan?

o Markkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on 
edellytys uuden osaamisen, tuotteen tai 
teknologian käyttöönotolle, hyödyntämiselle ja 
soveltamiselle.

o Kiertotalousratkaisut ovat laajimmillaan systeemisiä ja 
edellyttävät ajattelua yli organisaatiorajojen sekä 
useiden toimijoiden yhteistyötä.

o Myös tilaajan tarpeista viestiminen riittävän ajoissa on 
edellytys uuden kehittämiselle -> kiertotalousratkaisuja 
ei useinkaan ole ”kaupan hyllyllä”.

o Toimittajamarkkinatietoa on saatavilla eri lähteistä 
(referenssit, ammattilehdet, yritysten toimittajasivustot, 
messut ja näyttelyt, yritysvierailut, tietokannat ja 
avoimen datan analyysit)

Kuva: Pixabay



Kooste: Miten hankintalaki mahdollistaa tai rajoittaa 
toimittajayhteistyötä?

o Ennen kilpailutusta: 

o Ennakkoilmoitusten julkaiseminen, tietopyynnöt, keskustelutilaisuudet, alustavien hankinta-asiakirjojen 

kommentointi -> Sallittuja hankintalain 65 §:n nojalla

o Syytä pyrkiä välttämään yhteistyötä liian rajoitetun joukon kanssa

o Kilpailutuksen aikana

o Hankintalainsäädännössä on entistä laajemmin sallittu neuvottelumenettelyjen käyttö myös EU-

kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

o Neuvottelumenettelyissä hankintayksikkö voi hyötyä toimittajien näkemyksistä myös hankintamenettelyn 

aikana – hankinta-asiakirjat elävät menettelyssä

o Innovaatiokumppanuus

o Sopimuksen aikana

o Hankintalainsäädäntö ei pääsääntöisesti puutu sopimuskauden toimintaan

o Poikkeus: hankintalain 136 § - hankintasopimuksen olennaisiin ehtoihin ei saa tehdä merkittäviä muutoksia 

– muutoin syntyy uudelleenkilpailutusvelvollisuus

Lähde: Markus Ukkola, Luento Metropoliassa, 2018



Hankintalaki mahdollistaa kestävyyskriteerit 
kilpailutuksessa

o Kestävyysnäkökohdat voidaan ottaa huomioon kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa:

o Soveltuvuusvaatimukset

o Tekniset eritelmät

o Vertailuperusteet

o Sopimusehdot

o Tarjoajien tarkastaminen ja poissulkemisperuste (§ 79, 80, 81): Hankintayksikkö voi päättää 
olla tekemättä hankintasopimusta 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
jättäneen tarjoajan kanssa, jos se on todennut, ettei tarjous ole 81 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettujen ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden mukainen:
Hankintayksikkö voi sulkea ulkopuolelle tarjoajan, joka on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin 
lainsäädännön, työehtosopimusten taikka liitteessä C lueteltujen kansainvälisten sopimusten 
ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita.

EU direktiivi 24/2014/EU

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)



Hankintalaki mahdollistaa ympäristöjohtamisjärjestelmän 
käytön tarjoajan kelpoisuusvaatimuksissa

o Ympäristöasioiden hallinta ja laadunvarmistaminen (§ 90): Hankintayksikkö voi pyytää 

ehdokkaalta tai tarjoajalta selvityksen rakennusurakan toteuttamisessa tai palvelun 

suorittamisessa toteutettavista ympäristövaikutusten hallintaa koskevista 

toimenpiteistä. Hankintayksikön vaatiessa riippumattomien toimielinten antamia todistuksia 

siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää ympäristöasioiden hallintaa koskevien standardien 

vaatimukset, sen on viitattava unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

(EMAS) tai tunnustettuihin ympäristöjärjestelmiin taikka alan eurooppalaisiin tai kansainvälisiin 

standardeihin perustuviin muihin ympäristöasioiden hallintaa koskeviin standardeihin, jotka 

tunnustetut laitokset ovat sertifioineet.

EU direktiivi 24/2014/EU

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)
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Hankintalaki 
mahdollistaa 
kestävyyskriteerit 
kilpailutusprosessissa

Kestävyysnäkökulmia ja –
kriteerejä voidaan asettaa 
vähimmäisvaatimuksiksi tai 
vertailuperusteeksi

Kuva: CIPRON

ELINKAAREN / 
KÄYTTÖIÄN 

PIDENTÄMINEN

MATERIAALIEN 
KIERRON 

LISÄÄMINEN
KIERTOJEN 

HAITATTOMUUS JA 
TURVALLISUUS

Arvon 
säilyttäminen 

hankintojen kautta

Ylläpito

Uudelleenkäyttö

Uudistaminen

Muunneltavuus

Korjaus

KÄYTÖN 
INTENSITEETIN 
LISÄÄMINEN

Yhteiskäyttö

Materiaalien 
kierrätettävyys

Kierrätetyt 
materiaalit

Leasing

Uusiokäytetyt 
materiaalit

Kuva:CIPRON



• Pitkä takuu (yli 5 v.) vaaditaan, tai takuun pituudesta saa pisteitä

• Käytön opastus vaaditaan / käyttöohjekirja

• Tuotteen helppo huollettavuus (laadun arviointikriteeri)

• Tuotteiden kestävyys (viittauksia esim. standardeihin)

• Monikäyttöisyys / -toiminnallisuus

• Tuotteen suunnittelu osista (modulaarinen suunnittelu)

• Varaosien saatavuus takuuajan jälkeen

• Tuotteen helppo purettavuus

• Huoltosopimus tai leasing-palvelu

• Tuotteen uudistamisen mahdollisuus

• Ympäristömerkki vaaditaan

• Tuotteiden tai osien uudelleenkäyttö vaaditaan

• Uudelleen valmistettuja osia sallitaan / vaaditaan

• Takaisinotto-järjestelmä

• Tuotteiden jäljitettävyys huomioidaan / vaaditaan

Kooste kriteereistä, joita käytetään vähimmäisvaatimuksina tai 

vertailuperusteina (n. 60 tarjouspyyntöä)

1/3

Katriina Alhola, SYKE 19

Kriteerit, jotka

edistävät

tuotteiden pitkää

käyttöikää



• Edistetään tavaroiden ja palvelujen jakamista (mm. 

yhteiskäyttöautot ja -pyörät

• Hankitaan palveluna omistamisen sijaan (leasing)

Kriteerit / kohteen määritykset, jotka edistävät 

tehokkuutta ja parantavat käytön intensiteettiä

Katriina Alhola, SYKE 20

• Kemikaaleja koskevat vaatimukset, esim. Ei saa sisältää

tiettyjä (lueteltuja) kemikaaleja.

• Vaatimukset materiaalien hävittämiselle.

• Materiaalivalinnoille asetetaan vaatimuksia

• Materiaaliluokitus

Kriteerit, jotka painottavat puhtaita ja turvallisia kiertoja 

Kooste kriteereistä, joita käytetään vähimmäisvaatimuksina 

tai vertailuperusteina (n. 60 tarjouspyyntöä)

2/3



Katriina Alhola, SYKE 21

• Vaatimuksia koskien kierrätettyjen materiaalien käyttöä

• Vaatimuksia koskien kierrätetyn pakkausmateriaalin käyttöä.

• Vaatimukset koskien sivutuotevirtojen hyödyntämistä.

• Vaatimuksia koskien tuotteen tai sen osien kierrätettävyyttä.

• Vaatimuksia pakkausten kierrättämiseksi (jos kierrätysjärjestelmä

on olemassa).

• Dokumentaatio materiaalien kierrätyksestä.

• Euroopan jätehierarkiaa noudatetaan hankinnoissa.

Kriteerit, 

jotka 

tehostavat 

biologisia ja 

teknisiä 

kiertoja 

Kooste kriteereistä, joita käytetään vähimmäisvaatimuksina 

tai vertailuperusteina (n. 60 tarjouspyyntöä)

3/3



Hankintalaki mahdollistaa ympäristömerkin 
käytön hankintakriteereissä

o Ympäristömerkki (§ 72): Hankintayksikkö voi hankinnan kohteen kuvauksessa, 

tarjouspyynnössä esitettyjen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteissa tai 

sopimuksen toteuttamisen ehdoissa vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että 

hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristöominaisuuksia, sosiaalisia 

ominaisuuksia tai muita ominaisuuksia.

EU direktiivi 24/2014/EU

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)



Kestävyysnäkökulma voi olla vertailuperusteena 
tai sopimusehdoissa

o Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta (§ 93): Hankintayksikkö voi asettaa 

hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, 

ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin.

o Elinkaari: Liityntä hankinnan kohteeseen (§ 94): Hinta-laatusuhteen vertailuperuste liittyy 

hankinnan kohteeseen, jos se liittyy kyseisen sopimuksen perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, 

tavarahankintoihin tai palveluihin liittyvään sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden 

elinkaaren vaiheessa. (esim. valmistuksessa ei ole käytetty haitallisia kemikaaleja)

o Hankintasopimuksen erityisehdot (§ 98): Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen 

toteuttamiselle erityisehtoja edellyttäen, että ehdot liittyvät hankinnan kohteeseen 94 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla. Ehdot voivat liittyä hankinnan taloudellisiin tai sosiaalisiin taikka 

innovaatio-, ympäristö- ja työllisyysnäkökohtiin.

EU direktiivi 24/2014/EU

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)



Hankintalaki kannustaa elinkaarikustannusten 
huomioimiseen

o Elinkaarikustannukset (§ 95): Hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kustannusten 

arvioimisen perusteena elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannuksia ovat  

hankintakustannukset, käyttökustannukset, huoltokustannukset sekä kierrätys- ja 

jätevaiheen kustannukset ja muut rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen 

elinkaaren aikaiset kustannukset. 

o Elinkaarikustannuksia ovat myös ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat 

ja hankinnan kohteeseen sen elinkaaren aikana liittyvät kustannukset, jos 

niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja tarkistaa.

EU direktiivi 24/2014/EU

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)



Hankintamenettelyt mahdollistavat 
kiertotalouden huomioimisen hankinnoissa

● Kiertotaloushankinnat eivät edellytä mitään tiettyä hankintamenettelyä tai –mallia vaan tärkeintä on 
painottaa: laatutekijöitä, elinkaaren aikaisia kustannuksia, toiminnallisia ja suorituskykypohjaisia 
vaatimuksia tai vaikuttavuutta.

● Yleisimmin käytetyt: avoin menettely, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, 
innovaatiokumppanuus.

● Rakentamisen kiertotaloushankinnoissa on havaittu, että kiertotaloustavoitteet ovat toteutuneet hyvin 
allianssimalleissa ja muissa yhteistyöhön ja –tavoitteisiin perustuvissa malleissa.

● Kiertotaloushankinnat voivat nousta myös yritysten jo kehittämistä ratkaisuista. Näitä voidaan etsiä 
markkinakartoituksilla ja kilpailuttaa avoimella menettelyllä.

● Ratkaisuja voidaan kehittää erilaisilla yhteiskehittelyn muodoilla tai kehitystyötä sisältävillä hankinnoilla, 
kuten innovaatiokumppanuus. 

● Uusien kiertotalousratkaisujen osalta kannattaa toteuttaa kilpailutusta edeltävä markkinakartoitus ja 
vuoropuhelu markkinatoimijoiden kanssa. Ratkaisun kypsyys vaikuttaa hankintamenettelyn valintaan.



Yhteenveto: Hankintalaki (1397/2016) mahdollistaa
kestävät hankinnat (1.1.2017)

22.3.2021

● Kestävyysnäkökulma on kirjattu lain tavoitteisiin

• edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä

• hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja 
suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja 
sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen

● Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua 
varten

● Kestävyysnäkökohdat voidaan ottaa huomioon kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa:

• Soveltuvuusvaatimuksissa

• Teknisissä eritelmissä

• Vertailuperusteissa

• Sopimusehdoissa

● Hankkija voi vaatia tiettyä ympäristömerkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja 
ympäristöominaisuuksia, sosiaalisia ominaisuuksia tai muita ominaisuuksia (72 §)

● Ympäristöasioiden hallinta ja laadunvarmistaminen (90 §)

● Hankintayksikkö voi käyttää hankinnan kustannusten arvioimisen perusteena elinkaarikustannuksia. (95 §)



Esimerkkejä 
kiertotalouskriteerien 
käytöstä 
kilpailutuksessa



Joutsenmerkitty päiväkoti - Hyvinkää
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Tavoitteena pitkän ajan terveysvaikutukset ja pienemmät 

kustannukset

• Suomen 1. Joutsenmerkitty päiväkoti (v. 2017), 190 lasta, 

2062 m2

• Kriteerit perustuvat elinkaariajatteluun: energiatehokas, 

sisäilma on hyvä ja käytetyt rakennusmateriaalit ovat 

turvallisia ja terveellisiä käyttäjille.

Elinkaariajattelu keskeisenä tekijänä

Joutsenmerkki ja muut ympäristömerkit sisältävät kiertotaloutta 

edistäviä kriteerejä

• Esim. purettavuus, muunneltavuus, tietojen dokumentointi, 

haitallisten aineiden vähentäminen, jne.

Kuva:  Aamuposti



Vähähiilisen kiertotalousrakentamisen 
esimerkki - Kuopion Länsirannan koulu
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Uudisrakennuksen tavoitteena oli turvallinen ja toimiva oppimisympäristö, jota voidaan 

käyttää opetuksen ja päivähoidon lisäksi monipuolisesti yhdessä erilaisten käyttäjäryhmien 

kanssa.  

Uudisrakennukselle asetetut tavoitteet olivat seuraavat:

• Koulu toteutetaan hirsirakennuksena ja hyödynnetään tontilta saatavaa maalämpöä.

• Luodaan uutta opetussuunnitelmaa tehokkaasti tukeva oppimis- ja toimintaympäristö.

• Suunnittelussa huomioidaan myös ilta- ja muun vapaa-ajan käytön tarpeet.

• Tilaratkaisuissa huomioidaan rakennuksen pitkä elinkaari ja muunneltavuus.

• Hankitaan koulu, jossa on hyvä sisäilma (sisäilmaluokitus S2).

Hirsirakenne mahdollistaa miellyttäväksi koetun ääniympäristön ja sisäilman; hirsirakenteella on 

kyky säädellä ilmankosteutta sisätiloissa sekä pienempi riski seinärakenteen sisäisten 

ongelmien syntymiseen kuin moniaineisen seinärakenteen kohdalla. 



Vähähiilisen kiertotalousrakentamisen esimerkki
Kuopion Länsirannan koulu
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Vaikutukset

Hirsirakenne, maalämpö ja oma aurinkosähkön tuotanto pienensivät yhdessä 

koulurakennuksen hiilijalanjälkeä 44 % verrattuna ”tavanomaiseen” 

koulurakentamiseen (kaukolämmitteinen betonikoulu ilman omaa aurinkosähkön 

tuotantoa). Hiilijalanjäljen pienentymisen lisäksi hirsirakenne on ilmastolle edullinen myös 

siksi, että rakennus varastoi hiiltä pitkäaikaisesti. Hirsirakenteisen koulun hiilen 

varastointi oli laskelmien mukaan noin nelinkertainen vastaavaan betonirakenteiseen 

kouluun verrattuna. 

Maalämmön hyödyntäminen mahdollistaa sen, että kesällä maalämpöjärjestelmällä 

voidaan myös jäähdyttää koulurakennusta, jolloin lämpöä varastoituu maaperään talvea 

varten. Oma aurinkosähkön tuotanto tukee hyvin maalämmöllä tapahtuvaa jäähdytystä, 

sillä aurinkosähköä on saatavilla siihen vuodenaikaan, jolloin jäähdytystä tarvitaan eniten.



Kiertotalouden mukainen 
asemakaavarakentaminen, Porvoo

o Hankkija: Porvoon kaupunki (n. 80 %) ja Porvoon vesi (n. 20 %)

o Hankinnan kohde: Porvoon Kulloon yritysalueen asemakaava-alueen kadut, 

vesihuoltoverkosto ja viheralueet.

o Hankinnan arvo: Urakkahankinnan laskennallinen arvo on 11.4 miljoonaa euroa, mutta 

voittanut tarjous oli arvoltaan 5.7 miljoonaa euroa. 

o Laskennalliseen arvoon sisältyvät esimerkiksi neitseellisen materiaalin hinta, pois 

vietävien materiaalien vastaanottohinnat sekä logistiikkakustannukset. Koska urakka 

toteutetaan kiertotalouden periaattein ja materiaalitehokkaasti, niin 

materiaalin hyödyntäminen ja uusiomateriaalin käyttö laskevat kustannuksia 

merkittävästi. 
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Porvoon esimerkki, jatkoa..

o Tavoite: toteuttaa kaava-alue ja urakointi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kiertotalous ymmärretään 

kohteessa laajasti erilaisten maa-ainesten ja materiaalimassojen hyödyntämisenä, eikä ainoastaan tehokkaampina 

työmaatoimintoina. 

o Mahdollisuuksia: kaivumaiden ja/tai ylijäämämaiden määrän vähentäminen, kaivumassojen hyödyntäminen 

rakentamisessa ja massatasapainon hakeminen, kaivumaiden käsittely teknisen laadun parantamiseksi (esimerkiksi 

pintamaat, sulfidisavi), PIMA-kynnysarvomaiden hyödyntäminen, purkuasfaltin hyödyntäminen, puuaineksen 

hyödyntäminen, urakan aikaiset päästöt ja energiankulutus sekä niiden seuranta. Hankkeessa haluttiin löytää hyvin eri 

laatuisille maille erilaisia ratkaisuja. 

o Keskisiä kriteerejä olivat stabiloitujen maiden ja ”nuhrumaiden” (haitta-ainepitoisuudet alle alemman ohjearvon) 

käyttäminen sekä sulfaattimaiden loppusijoitus peitettynä. Puhtaiden orgaanisten pintamaiden vastaanotto on vaikeaa, 

mutta se sisällytettiin urakkaan. Metsäpohjista tehtiin viherrakentamiskerroksia. Urakoitsijoilta vaadittiin, että maa-

ainekset on tutkittu ennakkoon ja loppusijoitukselle on lupa.

o Hankintamenettely: Kilpailullinen neuvottelumenettely: yrityksen valmiudet seuraavilla osa-alueilla: Innovatiiviset 

ratkaisut, hulevesien hallinta, työmaan laadunhallinta, liikennejärjestelyt, energiatehokkuus ja hiilijalanjälki
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Missä hankinnoissa kiertotalous näkyy 
tällä hetkellä?

Katriina Alhola, SYKE

• Rakentaminen: mm. tilojen ja käytön ratkaisujen 

suunnittelu, materiaalien hallinta

• Jätehuolto ja vesihuolto: mm. tehokkaampi 

materiaalien ja ravinteiden talteenotto

• Liikenne: mm. biopolttoaineet, autojen yhteiskäyttö

• Tekstiilit: mm. uusiomateriaalista valmistetut tekstiilit

• Huonekalut: mm. muunneltavuus, materiaalisisältö, 

elinkaaripalvelut

• Ruoka: mm. kestävät ruokaketjut, hävikin minimointi

• Energiantuotanto: mm. paikallinen biokaasun 

tuotanto



Kestävien hankintojen tekeminen - ohjeita

● EU GPP kriteerit lähes 20 tuoteryhmälle
• http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

● Kansalliset ohjeet (Motivan kestävien hankintojen tietopankki)
• http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki

• Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin 
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suositu
ksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf

● KEINO-osaamisverkosto www.hankintakeino.fi

● Ympäristömerkkien kriteerit

● FGBC kiertotalousrakentamisen kriteerit https://docplayer.fi/91304197-Nain-
rakennamme-kiertotaloutta-7-tavoitetta-kiertotalouden-toteutumiseksi-kira-alalla.html

● YM vähähiilisen rakentamisen opas ja purkuoppaat
• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80654

● Ruotsin NAPP
• https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-

procurement/sustainable-procurement-criteria/

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
http://www.hankintakeino.fi/
https://docplayer.fi/91304197-Nain-rakennamme-kiertotaloutta-7-tavoitetta-kiertotalouden-toteutumiseksi-kira-alalla.html
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80654
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainable-procurement-criteria/
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Purkutyöt – opas teettäjälle ja tekijälle

• Kuvaa purkuprosessin kulun purkamisen valmistelusta purkutyön 

lopputarkastukseen asti.

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161884/YM_2019_29.pdf?s

equence=4&isAllowed=y

Oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Purkukartoitus – opas laatijalle

• Opas purettavan rakennuksen inventoinnin tekemiseen ennen 

purkamista. 

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883

Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin 

hankintoihin

• Opas julkiselle ja yksityiselle tilaajalle purkutöihin 

liittyviin kestäviin hankintoihin. 

• https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161882

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161884/YM_2019_29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161882


Kiertotalous on luonteeltaan systeeminen

● Monet kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ovat ovat luonteeltaan 

systeemisiä. 

● Niiden laajempi käyttöönotto voi edellyttää edellyttää erilaisia muutoksia 

ympäröivässä infrastruktuurissa, säädöksissä ja lainsäädännössä, 

käytännöissä, sekä kuluttajien tottumuksissa ja asenteissa. 

● Esimerkiksi rakentamisessa tietomallien hyödyntäminen, 

uusiomateriaalien hyödyntäminen ja kierrätysasteen parantaminen, 

välivarastointiratkaisut sekä tarvittavat liiketoimintamallit. 

● Yksittäistä hankintaa merkittävämpää voi olla ratkaisun laaja-alaisempi 

käyttöönotto, jota voidaan edistää useiden hankintojen kautta

• Kriittinen volyymi

• toimialan läpäisevä muutos 



Kiertotaloushankintojen 
onnistumisen taustalla
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• Uusien toimintamallien kehittäminen, jotka tukevat tuotteiden pitkää käyttöikää

• Korjaus- ja uudistamispalvelut

• Markkinat / markkinapaikka tuotteiden uudelleenkäyttöön

• Markkinavuoropuhelu, ja luotettava tieto mahdollisista uusista ratkaisuista ja 
liiketoimintamalleista

• Kokeilut ja pilotit “kiertotaloustuotteille” -> nopeuttaa uusien ratkaisujen kehitystä

• Ympäristö ja olosuhteet, muut markkinaratkaisut, jotka mahdollistavat
kiertotaloustuotteiden ja kriteerien käytön (esim. Kierrätysjärjestelmät, 
jälkimarkkinat)

• Hankintastrategian, hankintakulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen, ajattelutavan
muutos.

• Hankintalain mahdollisuuksien hyödyntäminen



Kiitos 
mielenkiinnosta!


