Tuloksellisuustarkastuskertomus

Valtio cleantech-hankintojen
edistäjänä
Cleantech-hankintojen toteuttaminen

valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

2/2019

Tuloksellisuustarkastuskertomus

Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä
Cleantech-hankintojen toteuttaminen

valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 2/2019

ISSN-L 1799-8093
ISSN 1799-8093 (nid.)
ISSN 1799-8107 (pdf)
ISBN 978-952-499-448-4 (nid.)
ISBN 978-952-499-449-1 (pdf)
URN:ISBN:978-952-499-449-1
http://urn.fi/urn:isbn:978-952-499-449-1
Grano Oy
helsinki 2019
tarkastuskertomuksen valokuvat
luku 1, valokuvaaja jari kippola, helen oy
luku 2, istock
luku 3, valokuvaaja johanna vakkuri
luku 4, riikinvoima oy
luku 5, lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Valtiontalouden tarkastusviraston
tuloksellisuustarkastuskertomus
Dnro 204/54/2017

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastussuunnitelmaansa sisältyneen valtio cleantech-hankintojen edistäjänä – cleantech-hankintojen toteuttamista koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston
tuloksellisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.
Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskertomuksen, joka lähetetään valtiovarainministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle, ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle sekä tiedoksi
eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja valtiovarain controller -toiminnolle.
Ennen tarkastuskertomuksen antamista valtiovarainministeriöllä, työja elinkeinoministeriöllä, ympäristöministeriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly
asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston
kannanotoista.
Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on
ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2021.

Helsingissä 18. tammikuuta 2019

Marko Männikkö
ylijohtaja

Matti Vedenkannas
johtava lainsäädäntöasiantuntija

Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastusviraston kannanotot

Ilmastonmuutos ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen luovat
maailmalaajuisesti markkinoita ympäristöystävällisille puhtaan teknologian
(cleantech) ratkaisuille, joista myös Suomi voi hyötyä. Hallitusohjelmassa
asetetaan tavoitteeksi, että Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin
edelläkävijä. Hallitusohjelmassa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueelle on kohdennettu yli 300 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.
Julkisilla hankinnoilla pyritään luomaan markkinoita ympäristö
ystävällisille ratkaisuille ja edistämään tällaisille hankinnoille asetettuja
politiikkatavoitteita. Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa. Tämä on noin 17 prosenttia maamme
bruttokansantuotteesta.
Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käytännön ongelmia
cleantech-hankinnoilla ratkaistaan ja millaisia toimintatapoja cleantechhankintoja toteutettaessa voidaan hyödyntää. Toimintatapojen tarkastelussa
korostuu kysymys siitä, millaiset seikat hankintoja tekevissä organisaatioissa yhtäältä estävät ja toisaalta edistävät ympäristöystävällisten hankintojen
tekemistä. Kyse on pitkälti hankintojen riskien tunnistamisesta ja keinojen
löytämisestä niiden hallitsemiseksi.

Cleantech-hankinnoilla voidaan ratkaista moniulotteisia ongelmia
Cleantech-hankinnat voivat olla luonteeltaan ja laajuudeltaan erilaisia.
Tällaisilla ratkaisuilla voidaan myös ratkaista hyvin erilaisia ongelmia.
Suurilla liikenneinfrastruktuuri- ja voimalaitoshankinnoilla on laajoja
verkostovaikutuksia ja niillä ratkaistaan kaupunkisuunnittelu- ja alue
kehityshaasteita. Cleantech-hankinnoilla voidaan ratkaista myös ympäristön pilaantumisesta aiheutuvia ongelmia tai kiertotalouden haasteita.
Tällaisten hankintojen suunnittelussa voidaan huomioida ympäristönäkökohdat tai elinkaarivaikutukset kokonaisvaltaisesti. Samalla hankinnalla voidaan pyrkiä ratkaisemaan useampia näistä ongelmista. Lisäksi cleantechhankinnat ovat usein myös innovatiivisia hankintoja. Nämä tarkastuksessa
esiin nousseet cleantech-hankintojen ominaispiirteet ovat samalla tapoja
jäsentää cleantechin monitulkintaista käsitettä.

Cleantech-hankintoja voidaan toteuttaa yhteistyöhön ja
vuorovaikutukseen perustuvilla toimintamalleilla
Cleantech-hankintojen tekemiseen ei ole mitään tiettyä yhtä toimintatapaa,
mutta on erotettavissa yleisiä hyväksi todettuja toimintamalleja, jotka tukevat hankinnan onnistumista ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Hankinnan huolellisen suunnittelun keskeinen osa on usein markkinavuoro
puhelu, jonka avulla voidaan paitsi suunnitella hankinnan kohdetta, myös
välttää potentiaalisten tarjoajien rajautuminen tarjouskilpailun ulkopuolelle.
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Lisäksi hankinnan kohde voidaan tarjouspyynnössä kuvata tavoitteista käsin. Elinkaarivaikutuksia voidaan käyttää tarjouksen vertailuperusteena ja
ympäristönäkökohdat voivat laajemminkin olla hankinnan suunnittelua ohjaaja periaate. Innovatiivisia ja laajoja hankintoja voidaan toteuttaa yhteis
työhön ja vuorovaikutukseen kannustavilla sopimusmalleilla, joista eräs esimerkki on Suomessa yleistynyt allianssimalli.

Oikeudellinen sääntely-ympäristö voi myös avata mahdollisuuksia
uudenlaisille ratkaisuille
Cleantech-hankintoja toteutetaan oikeudellisesti säädellyssä toiminta
ympäristössä, ja niiden toteuttamiseen voi liittyä monitahoisia oikeudellisia riskejä. Ongelmia hankintojen toteuttamiselle voivat aiheuttaa muun
muassa markkinaoikeusvalitukset ja lupamenettelyt. Cleantech-hankinnat
voivat olla suuria rakennushankkeita, joissa pientäkin hankekokonaisuuden osaa koskeva markkinaoikeusvalitus voi haitata koko hankkeen toteuttamista. Sääntely voi kuitenkin myös luoda mahdollisuuksia innovatiivisten
cleantech-hankintojen toteuttamiselle. Esimerkiksi kaatopaikkakiellot ovat
avanneet mahdollisuuksia uudenlaisille jätevoimala- ja kiertotalouden ratkaisuille. Myös ympäristön pilaantumisen korjaamisen velvoittava sääntely
voi kannustaa innovatiivisten cleantech-hankintaratkaisujen toteuttamiseen.

Cleantech-hankintojen toteuttamiseen on olemassa
riskinhallintakeinoja
Ympäristöystävällisiin hankintoihin voi oikeudellisten riskien lisäksi liittyä
muita riskityyppejä, joiden hallintaan on kuitenkin usein olemassa keinoja.
Riskejä voi hallita esimerkiksi kehittämällä hankintaorganisaation toiminta
kulttuuria ja johtamismalleja, hyödyntämällä koeteltuja teknisiä ratkaisuja,
sitouttamalla sidosryhmät sekä kehittämällä hankinnan kannattavuuden ja
vaikuttavuuden arviointia.
Myös markkinoiden toiminnan puutteisiin voidaan varautua. Vaikka kilpailu olisi rajoittunutta, on tarjoushinnan hyväksyttävä taso usein mahdollista määrittää. Hankintayksikkö voi myös vaikuttaa hankinnan suunnittelulla
tarjoajien kiinnostukseen tarjouskilpailua kohtaan. Vuorovaikutukselliset
hankinnan suunnittelun ja hankintamenettelyn toimintamallit sekä yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin sitouttavat sopimusmallit ovat usein myös
riskinhallinnan keinoja.
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Hankintaorganisaatioiden osaamista ja hankintastrategiaa on
kehitettävä suunnitelmallisesti
Ympäristöystävällisten hankintojen toteuttamista tukevien hyvien toiminta
mallien samoin kuin hankintojen riskinhallintapojen hyödyntäminen
edellyttävät hankintaorganisaation osaamisen kehittämistä. Osaamisen ja
hankintatoiminnan johtamisen, toimintamallien sekä riskinhallinnan kehittäminen ovat samalla strategisen hankintatoiminnan keskeisiä alueita.
Käytännössä osaaminen, toimintamallit ja riskinhallinta nivoutuvat kehittyneessä hankintastrategiassa toisiinsa.

Tarkastusviraston suositukset
1.

2.

Hankintayksiköiden hankintastrategioiden kehittämistä tulee jatkaa siten, että nämä strategiat tukevat innovatiivisten ja cleantech-
hankintojen toteuttamista. Hankintayksiköiden ohjaamista voidaan
tältä osin toteuttaa esimerkiksi kasvusopimuksilla, joiden toteuttaminen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin.
Tarkastuksessa esitetyt hankintojen toteuttamisen toimintamallit sekä riskinhallintakeinot kuten hankinnan vaikuttavuuden arviointi, organisaation johtamismallien, toimintakulttuurin ja sopimusyhteistyön
kehittäminen, sidosryhmien sitouttaminen sekä kilpailun puuttumiseen varautuminen, ovat keskeisiä hankintayksikön hankintastrategian toteuttamisen välineitä. Julkisia cleantech-hankintoja toteuttavien
hankintayksiköiden on kehitettävä toimintatapojaan ja osaamistaan
näitä toimintamalleja ja riskinhallintakeinoja hyödyntäen.
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Mitä tarkastettiin

Suomen kansantalouden ajankohtaisena haasteena on vahvistaa vienti
tuotteiden kilpailukykyä ja Suomessa toimivien yritysten asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Kasvun potentiaalisia kärkiä Suomessa ovat biotalous,
cleantech ja digitalisaation luomat mahdollisuudet.1
Maailmanlaajuisesti cleantech-markkinat ovat kasvaneet nopeasti ja kasvun oletetaan olevan suurta myös tulevaisuudessa. Cleantechin
kansainvälisten markkinoiden arvioidaan kasvavan 2020-luvun alkuun
mennessä 3 800 miljardiin euroon.2 Suomella on mahdollisuus hyötyä
cleantech-markkinoiden kasvusta ja muutoksesta. Cleantech-ratkaisujen
käyttöönottamiseen ja kaupallistamiseen liittyy siis merkittäviä mahdollisuuksia.
Julkisilla hankinnoilla pyritään edistämään cleantech-ratkaisujen ja
cleantechille asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Julkisten hankintojen
yhteenlaskettu arvo on Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa.3 Tämä
on noin 17 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.
Hallitusohjelmassa Ratkaisujen Suomi (2015) asetetaan strategiseksi
tavoitteeksi, että Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edellä
kävijä. Hallitusohjelmassa on myös hälvennetty cleantechin, biotalouden ja
kiertotalouden välistä rajaa ja nämä asiakokonaisuudet on sisällytetty kärkihankkeissa samoihin kokonaisuuksiin. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -paino
pistealueelle on kohdennettu yli 300 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.
Cleantech-ratkaisut ovat usein samalla niin sanottuja innovatiivisia julkisia hankintoja. Nykyisen hallitusohjelman mukaan tällaisia hankintoja tulisi olla viisi prosenttia julkisista hankinnoista. Cleantech-hankinnat voivat
muodostaa osan tästä prosenttiosuudesta.
Valtioneuvosto on vuonna 2013 antanut myös nimenomaan cleantech-
hankintoja koskevan periaatepäätöksen, jossa tällaisten hankintojen toteuttamiselle asetetaan laaja-alaisia, koko julkishallinnon toimintaa
kokonaisvaltaisesti leikkaavia tavoitteita.4 Periaatepäätöksessä cleantechteknologialla tarkoitetaan tuotteita, palveluja, prosesseja ja järjestelmiä,
joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Näitä ratkaisuja voidaan nimittää myös ympäristöystävällisiksi hankinnoiksi.
Tarkastushanke koostuu kahdesta eri raportista. Tässä tarkastus
raportissa arvioidaan, millaisia käytännön ongelmia cleantech-hankinnoilla
ratkaistaan ja millaisia toimintatapoja hankintoja toteutettaessa voidaan hyödyntää. Toimintatapojen tarkastelussa korostuu kysymys siitä, millaiset seikat hankintoja tekevissä organisaatioissa yhtäältä estävät ja toisaalta edistävät
ympäristöystävällisten hankintojen tekemistä. Kyse on pitkälti hankintojen riskien tunnistamisesta ja keinojen löytämisestä niiden hallitsemiseksi.
Tässä raportissa hankintatoimen kehittämistä tarkastellaan cleantechhankintoihin perustuvana tapaustutkimuksena. Aihepiiriä käsitellään ennen kaikkea yksittäisten hankintaorganisaatioiden ja hankintojen tasolla.
Tarkastushankkeen toisen raportin Valtio cleantech-hankintojen e distäjänä
– Cleantech-hankintojen kehittäminen julkishallinnossa näkökulma on
yleisempi ja se perustuu ennen kaikkea cleantech-hankinnoille asetettujen politiikkatavoitteiden ja niihin liittyvien ympäristötavoitteiden toteuttamisen arviointiin (kuvio 1).

Hallitus haluaa Suomen
olevan biotalouden ja
cleantechin edelläkävijä

Innovatiivisten hankintojen
osuus julkisista hankinnoista
tulisi olla viisi prosenttia
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Raportti cleantech-hankintojen kehittäminen julkishallinnossa
• Cleantech-hankintoihin liittyvät strategiat
• Hallinnon rakenteiden taso

Raportti cleantech-hankintojen toteuttaminen
• Hankintojen toteuttamisen toimintatavat ja riskienhallinta
• Hankintayksiköiden ja yksittäisten hankintojen taso

Kuvio 1: Cleantech-hankintatoiminnan tasot

Tässä tarkastusraportissa tarkastellut cleantech-hankinnat on esitetty
tarkastuksen liitteessä. Hankinnat ja hankintayksiköt sijaitsevat eri puolella
Suomea. Hankintojen lisäksi tarkastellaan myös hankintayksikön toiminta
periaatteita ja hankintasrategiaa. Hankekokonaisuuden valinnassa on kiinnitetty huomiota maantieteelliseen kattavuuteen, hankintayksiköiden toimintaan kokonaisuutena, samoin kuin siihen, että case-esimerkkien valossa
cleantech-hankintoja voidaan valottaa erilaisista näkökulmista. Nämä voivat
liittyä esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun ja alukehitykseen, kiertotalouteen
tai kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan. Huomiota on kiinnitetty myös hankintojen innovatiivisuuteen samoin kuin siihen, millaisia ympäristäongelmia
hankinnoilla on pyritty ratkaisemaan. Tarkastuksen kriteereitä ovat cleantech- ja innovaatiostrategioiden tavoitteet.
Valtaosan cleantech-hankinnoista, kuten julkisista hankinnoista yleensäkin, toteuttavat kunnat ja kuntakonsernien hankintayksiköt. Myös tässä raportissa tarkastellut hankinnat ovat pääosin kuntien toteuttamia.
Tarkastushankkeessa julkishallinnon hankintatoimintaa pyritään käsittelemään kokonaisuutena eikä tarkastelun näkökulmaa ole rajattu vain joko
valtion tai kuntien hankintatoimintaan.
Molemmissa tämän tarkastushankkeen raporteissa kiinnitetään huo
miota erilaisiiin cleantech-hankintoihin liittyviin ongelmiin. Tarkastus
hankkeen lähestymistapa on kuitenkin eteenpäin katsova ja kehittävä. Esimerkiksi tässä raportissa tarkastellaan riskitekijöiden kartoittamisen rinnalla
myös riskinhallintakeinoja. Tarkastushankkeen molemmat kertomukset
ovat osa teemaa Valtio kestävien ratkaisujen edistäjänä.
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Tarkastuksessa cleantechhankintoja tarkastellaan
laaja-alaisesta näkökulmasta

Kunnat tekevät valtaosan
cleantech-hankinnoista

Tarkastushankkeen lähestymistapa
on eteenpäin katsova ja kehittävä

2

Millaisia ovat cleantech-hankinnat ja
minkälaisia ongelmia niillä pyritään
ratkaisemaan?

Cleantech-hankinnat voivat olla luonteeltaan ja laajuudeltaan hyvin erilaisia. Cleantech-hankintojen suunnittelussa on mahdollista huomioida
ympäristönäkökohdat tai elinkaarivaikutukset kokonaisvaltaisesti. Usein
cleantech-hankinnat ovat samalla myös innovatiivisia hankintoja. Cleantech-
hankinnoilla voidaan ratkaista kaupunkisuunnittelu- ja aluekehityshaasteita, ympäristön pilaantumisesta aiheutuvia ongelmia tai kiertotalouden
haasteita. Nämä cleantechin ulottuvuudet ovat samalla tapoja jäsentää cleantechin käsitettä.

2.1 Cleantech-hankinnoilla voidaan ratkaista
kaupunkisuunnittelun ja aluekehityksen
haasteita
Ympäristöystävällisen joukkoliikenteen toteuttaminen edellyttää uudenlaisia ratkaisuja. Sähköbussiliikenne on päästötöntä ja hiljaista, se parantaa kaupunkien ilmanlaatua ja hillitsee ilmastonmuutosta. Sähköbussi
liikenteeseen siirtyminen ja sen infrastruktuurin kehittäminen ovat osa
ympäristöystävällistä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) sähköbussien ja niiden
latauslaitteiden hankinnoilla toteutetaan HSL:n strategisia tavoitteita, joiden
eräs keskeinen osa on saada joukkoliikenne lähes päästöttömäksi vuoteen
2025 mennessä. Kaikki liityntälinjat on tuolloin tarkoitus ajaa pääsääntöisesti sähköbusseilla, joiden käyttämä sähkö on ympäristöystävällisesti tuotettua. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on menossa sähköbussiliikenteen
kokeiluvaihe. Sähköbusseja on pääkaupunkiseudun ohella otettu käyttöön
myös Tampereella ja Turussa. Tässä tarkastushankkeessa vertailukohdaksi
HSL:n sähköbussihankinnoille on otettu Tampereen sähköbussihankinnat.
Liikenteen päästöjen vähentämisen ohella ympäristöystävällisen joukko
liikenteen kehittämisellä voi olla myös laajempia kaupunki- ja yhdyskunta
suunnittelutavoitteita. Esimerkiksi Tampereen raitiotiehankkeen tarkoituksena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ympäristöystävällisellä tavalla vahvan
joukkoliikenneverkoston yhteyteen. Yhdyskuntarakennetta eheyttämällä
voidaan samalla vähentää kasvihuonepäästöjä. Yhdyskuntarakentamisen
tiivistämiseen Tampereella on selvä tarve, koska kaupungin asukasluku on
kasvanut 20–30 vuoden ajan noin 2 000–3 000 asukasta vuodessa.
Ympäristöystävällisillä ratkaisuilla voi olla myös laaja-alaisia verkostovaikutuksia. Esimerkiksi voimalahankinnoilla on usein laajoja alueellisia
vaikutuksia ja niillä pyritään ratkaisemaan aluekehitykseen liittyviä ongelmia. Voimalaitokset palvelevat monesti laajojen alueiden asukkaita ja niiden osakkaita ovat lukuisat kunnat tai kunnalliset yhtiöt.

Ympäristöystävällisellä
joukkoliikenteellä voidaan
vähentää päästöjä ja vastata
kaupunkisuunnittelun haasteisiin

Suurilla voimalahankkeilla
pyritään ratkaisemaan
aluekehitykseen liittyviä ongelmia
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Naantalin monipolttoainevoimalaitos (CHP-voimala) tuottaa lämpöä
Turun seudun alueelle. Laitoksen käyttämästä polttoaineesta merkittävä
osa on biopolttoainetta. Uusi monipolttoainelaitos korvasi samalla paikalla jo 50 vuotta toimineen kivihiilivoimalan. CHP-voimala tarvittiin turvaamaan kaukolämmön tuotanto, koska vanhan voimalan kapasiteetti oli pakko korvata.
Leppäviralla sijaitsevan Riikinvoiman jätevoimalan omistavat kahdeksan itäsuomalaista, kainuulaista ja keskisuomalaista jäteyhtiötä sekä Varkauden aluelämpö Oy. Yhtiön toimialueella on 57 kuntaa ja voimalaan kerätään yhdyskuntajätettä noin 650 000 asukkaalta.
Riikinvoiman perustamiseen vaikutti ensinnäkin Varkauden kaupungin
metsäteollisuuden kriisi. Vuonna 2011 oli epäselvää, pystyykö tuotantoaan
supistava teollisuus enää toimittamaan riittävästi kaukolämpöä Varkauden
kaupungille. Toisaalta tiedettiin, että jätelainsäädäntöä muutettaisiin ja sen
myötä kotitalousjätteen vieminen kaatopaikalle kiellettäisiin. Itä-Suomesta
puuttui alueellinen jätteenpolttolaitos, jonka avulla sääntelyuudistukseen
voitaisiin vastata.

HSL:n sähköbussien pilottihankinnalla pyritään kehittämään
markkinoita päästöttömälle joukkoliikenteelle
HSL ryhtyi harkitsemaan ensimmäisen kerran sähköbussien hankkimista vuonna 2011. Tällöin havaittiin, ettei kyse ollut pelkästä ajoneuvohankinnasta vaan laajemmasta sähköbussiliikennejärjestelmän
(ekosysteemin) kehittämisestä. Pilottihankkeen aikana HSL on hankkinut sähköbussit suorahankintana suomalaiselta startup-yritykseltä
omistukseensa, joten liikennöitsijöillä on ollut mahdollisuus kokeilla
busseja ilman suuria taloudellisia riskejä. Tavoitteena oli pilottivaiheessa kehittää toimivia markkinoita sähköbussiliikenteelle. HSL on toteuttanut ensimmäisen sähköbussiliikenteen kilpailutuksen vuoden 2018
lopulla ja ensimmäiset kilpailutetut sähköbussit tulevat liikenteeseen
vuoden 2019 syksyllä.

Tampereen raitiotien avulla tiivistetään yhdyskuntarakennetta
Raitiotiehankkeen taustalla on Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kokonaissuunnitelma. Raitiotien toteuttaminen on keskeinen osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta
(MAL-sopimus), jossa on myös sovittu valtion osallistumisesta hankkeen rahoitukseen.
Tampereen raitotiehankkeen tarkoituksena on tiivistää yhdyskunta
rakennetta vahvan joukkoliikennejaoston varteen. Raitiotien rakennus
hanke (infrahanke) on toteutettu allianssisopimusmallilla ja raitio
vaunukalusto on kilpailutettu erillisenä hankintana. Vaativa infrahanke
päätettiin toteuttaa alliallianssimallilla, koska hankkeeseen liittyy paljon riskejä ja tällä tavoin hanke voitiin suunnitella kokonaisuutena.
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Naantalin CHP-voimalan toiminta perustuu suurelta osin
biopolttoaineeseen
Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen (CHP-voimala) omistaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy. Yhtiön osakkaina ovat Fortum Oyj
(49,5 %), Turku Energia (39,5 %) sekä Raision (5 %), Naantalin (3 %)
ja Kaarinan (3 %) kaupungit. Laitos toimittaa lämpöä ja sähköä Turun lisäksi Kaarinaan, Naantaliin ja Raisioon. Monipolttoaineratkaisun
(kuori, puru, hake, kantomurska, olki, turve, hiili ja öljy) johdosta voima
laitosyksikön polttoainepohjaa voidaan vaihdella joustavasti tarpeen
mukaan. Pelkästään biopolttoaineen käyttäminen aiheuttaa kattilalle
korroosio-ongelmia.
Yksi suuri laitos Turun seudun lämmön ja sähkön tuotantoon on taloudellinen ratkaisu. CHP-voimalan volyymien oltava suuria, jotta tuotanto olisi kannattavaa. Biopolttoaineen käyttäminen tällaisessa voima
laitoksessa edellyttää suuria investointeja.
Naantalin monipolttoainevoimalaitos on Suomen ensimmäinen teollinen kohde, jonka rakennustekniset työt on toteutettu allianssimallilla.
Voimalaitosprojekti on valittu vuoden 2016 työmaaksi.

Riikinvoiman jätevoimala Leppävirralla on Itä-Suomen
alueellinen jätteenpolttolaitos
Riikinvoiman jätevoimalan omistavat kunnalliset jäteyhtiöt ja Varkauden aluelämpö Oy, jotka perustivat niin sanotulla Mankala-periaatteella
toimivan Riikinvoima-yhtiön, joka palvelee vain omistajiaan. Riikinvoima
tuottaa niille energiaa sekä hoitaa yhdyskuntajätteen kierrätyksen.
Riikivoiman ekovoimalaitos tuottaa energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta polttokelpoisesta jätteestä. Voimalaitokseen toimitettu, lajiteltu sekajäte murskataan sekä metallit erotellaan ja ohjataan
kierrätykseen. Jäte poltetaan kiertopetitekniikkaan perustuvassa kattilassa ja muodostuvat savukaasut puhdistetaan savukaasujen puhdistusjärjestelmässä. Laitos hyödyntää syntypaikkalajiteltua
yhdyskuntajätettä, josta on lajiteltu pois materiaalina hyödynnettävät
ja kierrätettävät jätejakeet. Tällaisia ovat esimerkiksi biojätteet, paperi, kartonki, pahvi, metalli ja lasi. Jätteen polttaminen vähentää samalla niiden sijoittamista kaatopaikalle, jolloin myös haitalliset metaanipäästöt pienentyvät.
Voimala on hankittu kokonaislaitostoimituksena, jossa vastuu hankinnan toteutuksesta oli toimittajalla.
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2.2 Cleantech-hankinnalla voidaan vastata
kiertotalouden haasteisiin
Yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime vuosina noussut esiin kysymys tuotteiden ja materiaalien käytön ja kierron tehostamisesta taloudessa. Tämän niin sanotun kiertotalouden ajattelutavan mukaan raaka-aineita
ja tuotteita on käytettävä mahdollisimman kauan, jotta niiden arvo säilyy
mahdollisimman pitkään.5 Tavoitteena on, että tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Käytännössä kiertotalous on
synteesi erilaisista ajattelutavoista ja toimista, joilla pyritään tehostamaan
resurssien käyttöä yhteiskunnan eri osa-alueilla.6
Kiertotalouden eräs osa on kehittää sellaisia tuotantoprosesseja, joissa synnytetään kierrätyskelvotonta jätettä mahdollisimman vähän. Tähän
voidaan pyrkiä esimerkiksi teollisten symbioosien avulla. Niissä yritykset
ja toimijat muodostavat yhteistyöverkoston, jossa teollisten prosessien sekä muiden toimintojen sivuvirrat ja jätteet pyritään hyödyntämään muussa teollisessa tuotantotoiminnassa. Tällaisessa liiketoiminnan (arvo)ketjussa yhden toimijan jäte on toisen raaka-aine.
Julkisten hankintayksiköiden tekemät hankinnat voivat tietyissä tilanteissa perustua symbioottisiin arvoketjuihin. Esimerkiksi käytöstä poistettua rakennusjätettä voidaan kierrättää uusiomateriaaliksi. Eräs tällainen
materiaali on bitumikattorouhe, jota on hyödynnetty Lahden kaupungin
katujen päällystehankinnoissa.
Kiertotalouteen liittyy läheisesti myös taloudellinen ajattelutapa, jossa
korostetaan mahdollisuutta käyttää tavaroita, palveluita ja muita hyödykkeitä
ilman niiden omistamista. Tällaista jakamistalouden kaltaista ajattelutapaa
ilmentää ajoneuvojen hankkiminen yhteiskäyttöön siten, että hankinnoissa
suositaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi Iin kunnassa sekä Lappeenrannan ja Kotkan kaupungeissa on kehitetty ratkaisuja, joiden
avulla kuntien autoja voidaan siirtää yhteiskäyttöön.
Perinteiseen fyysisten tilojen hankintaan liittyy usein riskejä. Rakennuksen hankkiminen on ensinnäkin jo lähtökohtaisesti mittava taloudellinen investointi. Jos hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaihe ovat pitkiä, on
mahdollista, etteivät tilat valmistumishetkellä enää vastaa täysin sen hetkisiä
tarpeita, sillä käyttötarpeet usein muuttuvat ajan kuluessa. Investointia kasvattaa myös se, että hankinnan kohdetta joudutaan mahdollisesti sen elinkaaren aikana muuttamaan. Tällaisia ongelmia voidaan ratkaista kehittämällä jo olemassa olevien tilojen hyödyntämiseen jakamistalouden ratkaisuja.
Olemassa olevien tilaresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtää Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteinen elokuussa 2016 alkanut
Koulu palveluna -kokeilu (School as a Service, SaaS), jossa Espoon kaupunki käyttää Aalto-yliopiston vapaana olevia tiloja ja muita resursseja joko yksin tai yhteisesti Aallon kanssa.
Espoossa uudenlaista tilaresurssien hyödyntämistä on sovellettu koulun toimintaan. Tällainen ajattelutapa voi kuitenkin soveltua myös muun
laisten tilaresurssien tehokkaampaan käyttämiseen. Kyse on tällöin yleisemmästä Building as a Service -ajattelutavasta (BaaS), jossa kiinteistöjen
tilaresursseja pyritään hyödyntämään tehokkaammin.
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Kiertotaloudella tehostetaan
resurssien käyttöä

Kiertotalouden ratkaisut voivat
perustua teollisiin symbiooseihin

Jakamistaloudessa korostetaan
mahdollisuutta käyttää tavaroita,
palveluita ja muita hyödykkeitä
ilman niiden omistamista

Olemassa olevien tilaresurssien
tehostamiseen perustuvilla
toimintamalleilla voidaan välttää
uudet rakennushankinnat

Yksi kiertotalouden erityisratkaisu on energian kierrättäminen. Tällainen
ratkaisu on esimerkiksi kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuottaminen lämpöpumppujen avulla. Helen Oy:n Esplanadin jäähdytyskeskuksessa kahdella
suurikokoisella lämpöpumpulla tuotetaan sekä kaukojäähdytystä että kaukolämpöä Helsingin kantakaupungin alueen kiinteistöihin. Lämpöpumpuilla
tuotetaan kylmää vettä kaukojäähdytysverkkoon. Vesi jaetaan kaukolämmön
tapaan putkistolla kiinteistöihin. Samassa prosessissa syntyy myös kaukolämpöä, joka syötetään Helsingin laajaan kaukolämpöverkkoon (kuvio 2).

ASUINKORTTELISTA UUSIUTUVAN
ENERGIAN LÄHDE AURINKOARKKITEHTUURIN AVULLA

HOTELLI

YHTEISTUOTANTOVOIMALAITOS

polttoaineena myös
uusiutuva energia

UUSIUTUVA SÄHKÖ
KIINTEISTÖKOHTAISET
AURINKOVOIMALAT
BIOLÄMPÖLAITOS

KAUPPAKESKUS

LÄMPÖVARASTOT SÄHKÖVARASTOT
KYSYNTÄJOUSTO KYSYNTÄJOUSTO

KONESALI

VIIKIN
JÄTEVEDENPUHDISTUSLAITOS

UUSIUTUVA
KAUKOLÄMPÖ

TUOTANTO JOUSTAA

Lämpö- ja jäähdytysenergian varastointi
mahdollistaa energiantuotannon
tehokkuuden, kun kulutushuippuja
voidaan tasata energiavarastoilla.

LÄMPÖPUMPPULAITOKSET

UUSIUTUVA
KAUKOJÄÄHDYTYS

JÄÄHDYTYSVARASTOT
KYSYNTÄJOUSTO

Hukkalämpö
otetaan talteen
myös puhdistetusta
jätevedestä
ja jalostetaan
kaukolämmöksi.

KIINTEISTÖKOHTAINEN
KAUKOJÄÄHDYTYS

kerää hukkalämmöt talteen
lämpöpumpun avulla ja kierrättää
sen kaukolämpöverkkoon.

HUKKALÄMMÖT TALTEEN
KAUKOJÄÄHDYTYKSELLÄ
Asumisen, kauppakeskusten, konesalien ja liike-elämän
hukkalämmöt saadaan tehokkaasti talteen kaukojäähdytyksen
avulla. Peräti 75 % Helsingin kaukojäähdytyksestä tuotetaan
lämpöpumppujen avulla. Aurinkolämpöä saadaan kesän
kuumimpina päivinä talteen määrä, jonka tuottamiseen
tarvittaisiin 22 hehtaaria lämpökeräimiä.

Kuvio 2: Kaukojäähdytysjärjestelmän toimintamalli (Lähde: Helen Oy/Outi Kainiemi)

Helsingin kaukojäähdytysjärjestelmä on Euroopan kolmanneksi suurin
ja kasvaa nopeimmin Euroopassa. Lämpöpumpuilla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä.
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Bitumikattorouhetta voidaan käyttää uusiomateriaalina
asfalttimassassa
Lahden kaupunki on kokeillut bitumikattohuoparouhetta sisältävää asfalttimassaa neljän kevyen liikenteen reitin päällystyksessä. Hankinta on
kiertotalouteen liittyvä ratkaisu, jossa rakennusjäte (käytöstä poistettu
bitumikattojäte) kierrätetään uusiomateriaaliksi siten, että siihen sitoutunut arvo pysyy osana talouden kiertoa mahdollisimman tehokkaasti.
Bitumikattojätteen arvoketju käsittää lukuisia eri toimijoita. Asfaltin tilaajien, eli kuntien ja Liikenneviraston, lisäksi verkostoon kuuluvat bitumikattorouheen tarjoaja, bitumikattojätettä tuottavat, keräävät ja siirtävät yritykset, neitseellisen bitumin tuottaja ja asfalttimassan
valmistaja sekä tutkimus- ja tuotekehityskumppanit Aalto yliopisto ja
Liikennevirasto.
Toiminnan painospiste voi teollisen symbioosin arvoketjussa vaihdella eri ajankohtina. Bitumikattorouheen toimijaverkoston yritykset
ovat tehneet yhteistyötä erilaisissa hankkeissa, jotka aluksi painottuivat ketjun alkupäähän, materiaalien keräyksen ja keräysmenetelmien
kehittämiseen. Tämän jälkeen painopiste siirtyi jalostusratkaisuihin ja
investointeihin (murskaus- ja syöttömenetelmät). Seuraavassa vaiheessa toiminta painottui lopputuotteeseen sekä tutkimus- ja kehittämis
toimintaan, johon rahoitusta saatiin Tekesiltä.

Useat kunnat ovat hankkineet sähköautoja yhteiskäyttöön
Iin kunta sekä sen kiinteistö- ja kehittämisyhtiö hankkivat vuosina 2014–
2015 sähköautoja yhteiskäyttöön. Siirtyminen autojen yhteiskäyttöön
pudotti henkilöstön ajokilometrejä, koska oman auton käytöstä ei enää
maksettu kilometrikorvauksia.
Autojen yhteiskäyttö voidaan hankintayksikön oman henkilöstön
lisäksi ulottaa myös kunnan asukkaisiin. Lappeenranta laittoi syksyllä 2017 kaupungin omistamia, vajaakäytössä olleita autoja uudelleenvuokrattaviksi vertaisvuokrapalveluun. Tällä pyritään tehostamaan
olemassa olevan omaisuuden käyttöä. Yksi vertaisvuokrauksen piirissä olevista autoista on sähköauto, joka on myös ollut selkeästi kiinnostavin vuokrauskohde.
Myös Kotkassa on käynnissä vastaava kokeilu. Siinä auton voi etsiä,
varata, ottaa käyttöön ja sen lataustason tarkistaa yksityisen palvelun
tarjoajan mobiilisovelluksen avulla. Kotkan kokeilun eräänä tavoitteena on luoda perustaa joustaville liikkumispalveluille (Mobility as
aS
 ervice, MaaS), jonka keskeisen osan muodostavat lyhytaikaiset
autonkäyttöpalvelut.
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Espoon School as a Service -kokeilussa hyödynnetään vapaana
olevia tiloja
Olemassa olevien tilaresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtää Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteinen elokuussa 2016 alkanut Koulu palveluna -kokeilu (School as a Service, SaaS), jossa Espoon kaupunki käyttää Aalto-yliopiston vapaana olevia tiloja ja muita
resursseja joko yksin tai yhteisesti Aallon kanssa.
Koulua ei lähtökohtaisestikaan nähdä rakennuksena vaan oppimista tukevana verkostomaisena palveluna. Fyysiset tilat ovat alusta, jonka
avulla voidaan kehittää joustavasti tarvittavia palveluita.7 Verkostomaisessa toteuttamistavassa pystytään sopeutumaan joustavasti toiminallisiin muutoksiin. Esimerkiksi oppilasmääriä voidaan joustavasti lisätä. Koulu voidaan myös sijoittaa keskeisemmälle sijaintipaikalle, jossa
voidaan hyödyntää ympäristössä jo olevia resursseja. Palvelumallissa
tarvitaan operaattori, joka vastaa verkoston ja resurssien hallinnasta.
Koulu palveluna -kokeilussa tehokas tilaresurssien hyödyntäminen pyritään yhdistämään koulun muun toiminnan kehittämiseen. Tilojen käyttökustannuksissa säästämisen ohella mallilla pyritään kehittämään uudenlaisia oppimisen tapoja ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä.
SaaS-mallissa myös luovutaan kouluun keskeisesti liittyvän julkisen hankinnan, koulurakennuksen, tekemisestä. Mallissa hankinnat
ovat paremminkin tukielementtejä, jotka vaativat suhteellisen vähän
investointeja. Espoon Koulu palveluna -kokeilussa perinteiset hankinnat rajoittuvat kalusteiden ja ruokapalveluiden hankkimiseen.

Helen Oy:n Esplanadin lämpöpumppujen avulla saadaan
hukkalämpö talteen
Esplanadin puiston alla sijaitsevan jäähdytyskeskuksen lämpöpumppu
laitoksen tuotantokäyttö käynnistyi vuonna 2018. Laitoksessa on kaksi
jäähdytystä ja lämpöä tuottavaa, teollisen mittakaavan lämpöpumppua.
Esplanadin hankinta on Helenin toinen suuri jäähdytyskeskushankinta.
Jo aiemmin on valmistunut Sörnäisissä, Katri Valan puiston alle louhitussa luolastossa sijaitseva kaukolämpöä ja jäädytystä tuottava lämpö
pumppulaitos.
Helen Oy:n kaukojäähdytysjärjestelmässä kylmällä vedellä toteutetaan asiakkaiden kiinteistöjen jäähdytys ja kerätään kiinteistöistä talteen auringon, koneiden ja laitteiden sekä ihmisten tuottamaa
hukkalämpöä. Tämä puolestaan ohjataan putkistossa takaisin lämpöpumppulaitokseen, jossa se toimii lämpöpumppujen ”polttoaineena”
tuottaen uudelleen samassa prosessissa lämmitystä ja jäähdytystä.
Kierrätysjärjestelmään kuuluu lähes sata metriä maanpinnan alapuolella oleva jäähdytysakku, jonka avulla laitoksen huipputeho voidaan hetkellisesti yli kolminkertaistaa. Akun avulla pystytään vastaamaan päivittäisiin jäähdytyksen kysyntähuippuihin ilman ylimääräiseen
tuotantokapasiteettiin investoimista. Kysynnän ollessa vähäistä akku
voidaan myös ladata valmiiksi lämpöpumpuilla seuraavaa kysyntä
huippua varten.
Kaukojäähdytysratkaisut eivät ole erityisalojen hankintalain piirissä, joten Esplanadin jäädytysratkaisut voitiin toteuttaa ilman hankinta
laissa tarkoitettua tarjouskilpailua.
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2.3 Hankintaa suunniteltaessa
ympäristönäkökohdat on mahdollista
huomioida kokonaisvaltaisesti
Ympäristöystävällinen ajattelutapa voi olla suunnittelua ohjaava periaate,
joka pyritään huomioimaan erilaisissa hankinnan kohteen ratkaisuissa. Rakentamisessa ympäristönäkökohtien huomiointi on johtanut toiminnan tarkasteluun laajemmasta näkökulmasta.8 Usein tähän kehityssuuntaan liitetään elinkaariajattelu, jossa rakentamisen ympäristövaikutuksia tarkastellaan
koko elinkaaren aikana raaka-aineiden hankinnasta purkamiseen saakka.9
Esimerkiksi erilaisilla ympäristöluokituksilla voidaan luoda perusta rakennusten elinkaariarviointiin. Ne ovat samalla pohja rakennuksen
ympäristöjalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen. Vantaan Hakunilan
Joutsenmerkki-sertifioitu vuokrakerrostalo täyttää maaliskuussa 2017 julkaistut rakennuksia koskevat uudet Joutsenmerkki-vaatimukset. Nämä koskevat muun muassa resurssitehokkuutta (energiatehokkuus ja jätehuolto),
sisäilmaa (esimerkiksi päivänvaloselvitys ja formaldehydipäästöjen rajoittaminen) sekä kemikaalien ja pysyvien rakennusmateriaalien valintaa ja
hallintaa. Joutsenmerkin lisäksi Suomessa käytetään rakentamisessa myös
muita kansainvälisiä ympäristöluokituksia. Ennen kaikkea toimitiloja on
maassamme rakennettu ympäristöluokitusten mukaisesti.
Vaikka rakentamista ei toteuteta tietyn sertifioinnin mukaisesti,
ympäristöystävällinen ajattelu voi olla suunnittelua ja rakentamista ohjaava periaate, joka pyritään huomioimaan erilaisissa hankinnan kohteen ratkaisuissa.
Tyrnävän Rantaroustin koulun toteuttaminen perustui muuntojoustaviin tilaratkaisuihin, joissa hukkatilat minimoidaan. Tilasuunnittelu alensi
sekä koulun investointikustannuksia että elinkaaren aikaisia käyttökuluja.
Ympäristönäkökohdat huomioitiin myös koulun energian ja lämmöntarpeen
suunnittelussa. Lisäksi tilojen ja kalusteiden suunnittelu tukee koulussa toteutettavan ilmiöpohjaisen opetustavan toteutumista.
Kokonaisvaltainen lähestymistapa voi tarkoittaa myös sitä, että julkisia hankintoja hyödynnetään laaja-alaisesti kehittämisvälineenä. Hankintojen avulla voidaan esimerkiksi pyrkiä saavuttamaan kunnianhimoisia
ympäristötavoitteita.
Usein kestävän kehityksen edistäminen edellyttää hankintojen tekemistä.
Kyse ei tällöin välttämättä ole yksittäisten laajojen hankintojen tekemisestä
vaan paremminkin siitä, että ympäristöystävällisen ajattelutavan systemaattinen ulottaminen hankintayksikön toimintoihin vaatii erilaisten hankintojen tekemistä. Tällaista laaja-alaista toimintatapaa, jossa hankinnoilla on
järjestelmällisesti kehitetty lämmitysratkaisuja, ruokahuoltoa, liikkumista,
vedenkäyttöä ja jätteiden käsittelyä, on sovellettu Iin kunnassa. Kestävän kehityksen mukainen toimintatapa voi kietoutua yhteen muiden kehittämis
tavoitteiden kanssa. Iin kunnassa kysynnän ( ja markkinoiden) luomisella kestäville ratkaisuille pyritään samalla tukemaan kasvua ja työllisyyttä.
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Ympäristöluokituksilla voidaan
luoda perusta rakennusten
elinkaariarviointiin

Ympäristöystävällinen
rakentaminen voi perustua
muuntojoustaviin tilaratkaisuihin

Ympäristöystävällisen
ajattelutavan systemaattinen
toteuttaminen vaatii erilaisten
hankintojen tekemistä

Vantaalla on toteutettu ensimmäinen Joutsenmerkki-sertifioitu
vuokrakerrostalo
Vantaan Joutsenmerkkikerrostalon toteuttamisen taustalla on vuoden
2011 lopulla käynnistynyt kehityshanke Luonnonvaratasapainoinen
kerrostalo. Hankkeen tuloksia hyödynnettiin Vantaan kesän 2015
asuntomessualueelle rakennetussa koerakentamiskohteessa, Opaali-
talossa. Vantaan Hakunilan Joutsenmerkki-sertifioitu vuokrakerros
talo on jatkoa näille hankkeille ja samalla se on osa Hakunilan keskustan laajennusta.
Hakunilan vuokrakerrostalo täyttää maaliskuussa 2017 julkaistut rakennuksia koskevat uudet Joutsenmerkki-vaatimukset. Rakennus voi saada Joutsenmerkin vain, mikäli se täyttää kaikki pakolliset
kriteerivaatimukset sekä saa tietyn määrän lisäpisteitä. Joutsen
merkin ympäristövaatimukset perustuvat elinkaariajatteluun, jossa
huomioidaan ympäristövaikutukset koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Hakunilan kerrostalohanke on toteutettu suorahankintana (koerakentamiskohde).
Suomessa ennen kaikkea toimitiloja on rakennettu ympäristö
luokitusten mukaisesti. Rakennuksille on kansainvälisten LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) ja BREEAM (Building
Research Establishment’s Environmental Assessment Method) -sertifiointien lisäksi haettu myös kotimaista Promise-ympäristöluokitusta.
Promise-luokituksen rinnalle on otettu käyttöön RTS-ympäristöluokitus,
jota myös Senaatti-kiinteistöt on ollut kehittämässä.
Asuntotuotannossa ympäristöluokitusten käyttäminen on Suomessa vielä toistaiseksi varsin uusi ilmiö. Käytössä on lähinnä paikallinen
Promise-sertifiointi sekä Ruotsissa kehitetty pohjoismainen Joutsenmerkki.10 Ympäristöluokitukset ovat sekä rakentamisen ympäristö
ystävällisyyden mittareita että työkaluja. Niillä tavoitellaan rakennuksen
arvon lisäämistä sekä käytössä että markkinoinnissa.11 Ympäristö
sertifioidun rakennuksen käyttäjä ja omistaja voivat luokituksen perusteella saada tiedoksi selkeitä tosiasioita rakennuksen ympäristötehokkuudesta.
Myös valtiolla on ympäristösertifioituja rakennuksia. Eräs tunnettu
esimerkki on Suomen Washingtonin suurlähetystörakennus, joka saavutti ensin LEED-kultatason sertifikaatin ja myöhemmin LEED-platinatason sertifikaatin. Suomen suurlähetystö on ainoa Yhdysvalloissa sijaitseva LEED-sertifikaatin suurlähetystö. ”Vihreästä” suurlähetystöstä
tiedottaminen on osa suurlähetystön julkisuusdiplomatiaa.
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Tyrnävän Rantaroustin koulussa ympäristönäkökohdat on
yhdistetty kokonaisvaltaisesti koulun muuhun toimintaan
Tyrnävän Rantaroustin koulurakennus on niin kutsuttu abessiivikoulu.
Rakennuksessa ei ole käytäviä, erillisiä luokkatiloja, opettajanpöytiä,
väliseiniä tai ruokasalia. Suunnittelun tavoitteena oli minimoida rakennuksen hukkatilat ja päästä eroon tiloista, jotka eivät vaikuta oppimiseen. Tavoitteena oli myös kehittää sellaisia tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat helpon muuntamisen (tilojen hyvä käyttöjousto). Tehokas
tilasuunnittelu alensi koulun investointikuluja kaksi miljoonaa euroa.
Lisäksi rakennuksen elinkaaren aikana tilaratkaisuilla saavutetaan huomattavia lisäsäästöjä.
Tilasuunnittelun ohella ympäristönäkökohdat on huomioitu
myös koulun energian ja lämmöntarpeen suunnittelussa. Osa koulu
rakennuksen tarvitsemasta sähköenergiasta tuotetaan aurinko
paneeleilla, joiden avulla voidaan tuottaa sähköä maaliskuusta lokakuulle. Päälämmitysmuotona koulussa on maalämpö (98 %) ja sen
lisänä käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä (2 %).
Kaukolämpöä käytetään myös lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.
Koulun rakennusmateriaalina pyrittiin käyttämään mahdollisimman
paljon puuta. Rakennuksen etelänpuoleiset ulkoseinät on kuitenkin rakennettu tiilestä, koska tämän arviointiin olevan elinkaarikustannusten
kannalta puuta edullisempi vaihtoehto.
Rantaroustin koulun ympäristöratkaisut liittyvät yhteen pedagogisten ratkaisujen kanssa. Energiaoppimisen työkalu (My School -palvelu) auttaa oppilaita perehtymään koulurakennuksesta saatavan tiedon kautta energiansäästöön ja rakennuksen sisäilmaoloihin. Palvelu
kertoo esimerkiksi koulukiinteistön energiankulutuksen, lämpötilan
ja ääniolot. Lisäksi palvelu sisältää opettajille valmiita opetuksen tuki
materiaaleja ja harjoitustehtäviä, jotka noudattavat uutta ilmiöpohjaista
opetussuunnitelmaa.
Koulussa ei ole suljettuja luokkatiloja vaan oppimistilat ovat avoimia. Tilojen käyttötarkoitusta on helppo muuttaa ja perinteisen kalustuksen tilalle kouluun on hankittu uudenlaiseen pedagogiikkaan soveltuvia kalusteita, joita voidaan helposti tilanteen mukaan siirtää erilaisiin
toimintoihin sopiviksi. Tilojen ja kalustusteiden suunnittelu tukee koulussa samalla uuden ilmiöpohjaisen opetustavan toteutumista. Opetus perustuu niin sanotun jaetun opettajuuden malliin, jossa opettajat
yhdistävät osaamisensa sekä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat
opetusta ja oppimista kokonaisvaltaisesti yhdistämällä luokkansa.
Rantaroustin kouluhankeen rahoituksessa on hyödynnetty Kunta
rahoituksen vihreää rahoitusta (green bond), jota on mahdollista hakea
ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen. Vihreän luoton
marginaali oli hiukan tavanomaista pienempi ja koulun rahoituskulut
laskivat muutamilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Vihreän rahoituksen saannilla oli Tyrnävän kunnalle myös imagoarvoa. Tässä tarkastuksessa tarkastelluista hankinnoista on vihreää rahoitusta saanut Rantaroustin koulun lisäksi myös Tampereen raitiotie.
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Iin kunnassa ympäristöystävällisiä hankintoja käytetään
järjestelmällisesti kehittämisvälineenä
Iin kunnan rakennushankinnoissa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat (energiatehokkuus, valaistus ja ilmastointi). Kunta on pyrkinyt
siirtymään kiinteistöjen lämmityksessä maalämpöön ja bioenergian
käyttämiseen. Uudisrakennushankinnoissa painotetaan rakennuksen
käyttökustannuksia sen koko elinkaaren aikana. Suurehkot kiinteistöt
ovat reaaliaikaisessa sähkönkulutuksen seurannassa. Iin kunta on myös
aktiivisesti lisännyt aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämistä.
Ruokahuollossa Iin kunta hyödyntää ruokia ja ruoka-aineita, joiden
energia- ja vesitase ovat alhaisia. Kunta on myös kehittänyt ympäristö
ystävällisiä liikenneratkaisuja muun muassa siirtymällä sähköautojen
käyttämiseen. Myös vedenkäyttöä (esimerkiksi hulevedet ja vedenotto)
pyritään kehittämään ympäristöä säästäväksi. Joissakin tapauksissa
ympäristöystävällisen kehityksen mukaiset investoinnit saattavat olla
varsin vähäisiä. Esimerkiksi kompostorien hankkiminen kouluihin ylijäämäruuan kompostiointiin ei vaadi suuria taloudellisia panostuksia.
Iin kunta on onnistuneesti vähentänyt hiilidioksidipäästöjä ja se
tavoittelee 80 prosentin päästövähennyksiä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Hiilineutraaliksi pyrkivät Hinku-kunnat
yleisesti tavoittelevat tämä päästövähennyksen saavuttamista vasta vuonna 2030.12

2.4 Hankinnalla voidaan kehittää ratkaisuja
konkreettisiin ympäristöongelmiin
Cleantech-hankinta voi olla ratkaisu, jolla pyritään ratkaisemaan ympäristön pilaantumisongelma. Yksi esimerkki tällaisesta ongelmasta on ihmisen
toiminasta aiheutunut maaperän ja pohjaveden pilaantuminen.
Tämän kaltaisten pilaantumisongelmien korjaaminen voi olla vaikeaa,
aikaa vievää ja kallista. Säkylän pohjavesialueen näytteissä todettiin vuonna 1998 liuotinainepitoisuuksia, jotka aiheutuvat Säkylän puolustusvoimien
vaatetuskorjaamon pesulasta maaperään 1960–1970-luvuilla päässeistä
liuotinaineista. Tähän mennessä liuotinta on poistettu eri menetelmin ja
kunnostukseen on käytetty rahaa vuosien aikana noin neljä miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä maaperän ja pohjaveden kunnostusta toteutetaan injektoimalla
maaperään aktiivihiiltä, rautaa, tärkkelystä ja bakteereja sisältävää massaa.
Toisenlainen esimerkki ympäristön pilaantumisongelmasta on vedenlaadun heikkeneminen järvialueella. Pien-Saimaan alue on kärsinyt kohonneista ravinnepitoisuuksista ja niiden aiheuttamista vedenlaatuongelmista.
Lappeenrannan Kivisalmen pumppaamolla on pyritty ratkaisemaan vedenlaadun heikkenemisen ongelma Pien-Saimaalla. Energiatehokkaan pumppaamon avulla on kehitetty ratkaisu siirtää puhtaampaa vettä vesialueelta toiselle. Pumppaamo on osoittautunut toimivaksi ja veden laatu Pien-Saimaalla
on selvästi parantunut.

Maaperän ja pohjaveden
pilaantumisongelmia
voidaan ratkaista cleantechhankintojen avulla

Kivisalmen energiatehokkaan
pumppaamon avulla voidaan
siirtää puhtaampaa vettä
vesialueelta toiselle
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Säkylän maaperän ja pohjaveden puhdistaminen perustuu
in-situ menetelmään
Säkylän pohjavesialueen näytteissä todettiin vuonna 1998 liuotin
ainepitoisuuksia, jotka aiheutuvat Säkylän puolustusvoimien vaatetus
korjaamon pesulasta maaperään 1960–1970-luvuilla päässeistä liuotinaineista. Maaperän puhdistustyöt aloitettiin vuonna 1999
huokosilmapuhdistusmenetelmällä, jonka jälkeen käytettiin massanvaihtoa sekä tehostettua huokosilma- ja pohjaveden käsittelyä. Alueella
2016 tehdyissä tutkimuksissa kuitenkin havaittiin, että vaatetus
korjaamon maaperässä oli edelleen 18000 kiloa liuottimia, jonka jälkeen maaperän puhdistusta päätettiin jatkaa uudella menetelmällä
injektoimalla maaperään aktiivihiiltä, rautaa, tärkkelystä ja bakteereja sisältävää massaa. Menetelmän puhdistuskyky perustuu kemiallisiin ja biologisiin rektioihin, joissa injektoitu seos kiinnittää itseensä
pohjaveden haitta-aineet ja niiden on tarkoitus pilkkoutua haitattomiksi aineiksi. Kunnostaminen toteutetaan maa-aineksia kaivamatta
tai pohjavettä siirtämättä (in situ).13
Säkylän in situ -puhdistusurakka on toteutettu suorahankintana.

Lappeenrannan Kivisalmen pumppaamolla on ratkaistu
vedenlaadun heikkenemisongelma
Pien-Saimaa on 100 neliökilometrin suuruinen järvialue Kaakkois-
Suomessa. Alue on kärsinyt kohonneista ravinnepitoisuuksista ja niiden aiheuttamista vedenlaatuongelmista. Kivisalmen energiatehokkaan
pumppaamon avulla voidaan siirtää puhtaampaa vettä vesialueelta
toiselle. Veden vaihtuvuutta lisäämällä voidaan torjua rehevöitymistä.
Pumpun virtaustekniikka on suunniteltu siten, että siitä aiheutuu
mahdollisimman vähän virtaushäviötä ja se on perinteisiä ratkaisuja
energiatehokkaampi. Pumpun voimanlähteenä käytetään tuulivoimaa.
Kivisalmen pumpun ovat suunnitelleet Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorit.
Pumppaamo on osoittautunut toimivaksi. Vesistön kokonaisfosfori
taso on pudonnut lähes 40 prosenttia ja kokonaistypen määrä alentunut noin 10 prosenttia. Vesistö on myös kirkastunut. Sen sameustaso
on laskenut yli 10 prosenttia. Vaikutukset vastaavat etukäteen tehtyjä mallilaskelmia.
Pumpun hankintamenettely aloitettiin avoimella menettelyllä kesällä 2013. Kun kaikki neljä tarjousta olivat tarjouspyynnön vastaisia,
siirryttiin neuvottelumenettelyyn.
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2.5 Cleantech-hankinnat ovat usein
innovatiivisia hankintoja
Innovaation käsite on tulkinnanvarainen. Yleensä ajatellaan, että innovaatio edellyttää jonkinlaista parannusta aikaisempaan verrattuna. Ratkaisu voi
olla sen käyttöönottavalle taholle innovaatio, vaikka joku muu taho olisi jo
aikaisemmin ottanut sen käyttöön.14 Vastaavasti innovatiivisen hankinnan
katsotaan yleensä olevan ratkaisu, joka on uusi sen käyttöönottavalle organisaatiolle.15 Innovatiivinen hankinnan käsitteen ulottuvuuksia on hahmoteltu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisussa 82/2017,
jossa tällainen hankinta on määritelty uuden tai merkittävästi parannetun
tavaran tai palvelun hankinnaksi. Lisäksi edellytetään, että ratkaisulla parannetaan tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja/tai vaikuttavuutta.16
Myös valtioneuvoston cleantech-periaatepäätöksessä on – ainakin
epäsuorasti – viitattu cleantechin innovatiiviseen luonteeseen. Periaate
päätöksen mukaan cleantech-ratkaisujen ”tulee olla ympäristövaikutustensa kannalta parempia ja tehokkaampia koko elinkaarensa aikana kuin niiden
tyypillisten vaihtoehtojen”. Monet tarkastelun kohteena olevista hankinnoista ovat varsin selvästi innovatiivisia hankintoja.
Uudenlaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi bitumikattorouheen käyttäminen asfaltin sidosaineena, Lappeenrannan energiatehokas pumppuratkaisu,
HSL:n sähköbussi- ja latauslaitehankinnat, Riikinvoiman kiertopeti
tekniikkaan perustuvaa polttokattila, Esplanadin lämpöpumput/jäähdytys
keskus sekä Tyrnävän Rantaroustin koulu. Innovatiivinen ratkaisu on myös
Espoon Koulu palveluna -kokeilu, jossa uudenlaisella kiertotalouden ratkaisulla on vältetty uuden rakennushankinnan tekeminen. Vantaan Joutsen
merkki-hanketta voi pitää innovatiivisena siksi, että se on ensimmäinen
Joutsenmerkki-sertifioitu kerrostalo Suomessa.
Sähköhenkilöautojen hankinnat eivät sinällään ole uudenlainen ratkaisu. Iin kunnan toiminnassa innovatiivista on kuitenkin se, että se on vuonna 2014 tekemillään sähköautohankinnoilla ollut ensimmäinen sähköautoja hankkinut kunta.
Uudenlainen ratkaisu voi tarkoittaa myös uudenlaista toimintatapaa. Esimerkiksi Iin kunta on systemaattisesti kehittänyt toimintaansa ympäristö
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän tapaisen suunnitelmallisen (strategisen) ajattelutavan merkitystä tarkastusvirasto on korostanut aiemmin
raportissaan Innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa.
Innovatiivisten ratkaisujen valintaan voi liittyä riskejä, joita voidaan välttää toteuttamalla hanke jo koetellulla tekniikalla. Naantalin CHP-voima
laitosta ei pyritty toteuttamaan kokonaan uudenlaisella tekniikalla vaan ”viimeisimmällä toimivalla tekniikalla”. Toisaalta, vaikka Naantalin voimalassa
sovellettu tekniikka ei sinällään ole täysin uutta, allianssimallilla (ks. luku 3.4)
toteutetussa hankkeessa tehtiin työturvallisuuteen, aikatauluun ja laatuun
vaikuttaneita kehitysideoita. Näin ollen on mahdollista, että koeteltuun tekniikkaan perustuvassa hankinnassa toimintamenetelmiä ja -prosesseja kehitetään innovatiivisella tavalla. Kyse on tällöin lähinnä asteittaisesta tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien parantamisesta. Naantalin hankkeessa
innovatiiviset toimintamallit ja niihin liittyvä avoin vuorovaikutus vaikuttivat myös myönteisesti työmaan ilmapiiriin. Myös Tampereen raitiotie on sinällään varsin tavanomainen, joskin laajuudeltaan suuri, raitiotieinfrahanke.

Uudenlainen ratkaisu voi tarkoittaa
myös strategista toimintatapaa
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Julkisten hankintojen rahoittamiseen voidaan kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi vihreää rahoitusta (green bond).
Toisaalta sinänsä toimivat joustavat rahoitusratkaisut voivat olla luonteeltaan
myös varsin perinteisiä. Esimerkiksi sähköautojen tai aurinkopaneeleiden
hankintaan voidaan käyttää leasing-rahoitusta.
Cleantech-hankinnat ovat usein, mutta eivät aina, samalla innovatiivisia
hankintoja. On myös mahdollista, että innovatiivisen tai cleantech-hankinnan käsitteitä pyritään välttämään. Esimerkiksi Vantaalla innovatiivisuus ja
cleantech nähdään strategisten tavoitteiden toteuttamisen välineenä, ja tällaisia hankintoja nimitetään strategisiksi hankinnoiksi. Strateginen ajattelu
tapa korostaa samalla cleantechin ja innovatiivisten hankintojen suunnitelmallista luonnetta ja vaikuttavuutta.

Julkisten hankintojen
rahoittamiseen voidaan kehittää
uudenlaisia ratkaisuja

2.6 Samalla cleantech-hankinnalla
voidaan vastata moneen eri
kehittämishaasteeseen
Cleantechin käsitteellä voidaan viitata moniin eri asioihin. Esimerkiksi cleantech-periaatepäätöksessä cleantech-ratkaisuilla tarkoitetaan tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Cleantechin voidaan katsoa kattavan päästöjen hallinnan, puhtaammat teknologiat ja tuotteet, kestävän tuotannon sekä luonnonvarojen säästön.
Cleantech-hankinnoilla pyritään vastaamaan erilaisiin kehittämis
haasteisiin. Tarkastelun kohteeksi valituilla hankinnoilla on ensinnäkin pyritty kehittämään ratkaisuja konkreettisiin ympäristöongelmiin. Cleantechhankinnat voivat olla myös välineitä, joiden avulla pyritään ratkaisemaan
laajoja kaupunkikehityksen ja yhdyskuntasuunnittelun haasteita. Hankinnoilla voidaan myös pyrkiä tehostamaan resurssien käyttöä yhteiskunnan
eri osa-alueilla erilaisin kiertotalouden ratkaisuin. Tämä kehityssuuntaus
voi johtaa myös siihen, että tuotteiden sijaan hankintaan palvelukonsepteja.
Eräs hankintatapausten tarkastelussa ilmi tullut seikka on kokonaisvaltaisen
ajattelutavan korostuminen hankintoja tehtäessä. Cleantech-hankinnat ovat
myös usein samalla innovatiivisia hankintoja.
Samalla cleantech-hankinnalla voidaan ratkaista erilaisia kehittämishaasteita. Esimerkiksi Lappeenrannan Kivisalmen pumppaamolla on pyritty
ratkaisemaan konkreettinen ympäristöongelma, veden laadun heikkeneminen Pien-Saimaalla. Vedenlaatu vaikuttaa kuitenkin lukuisten ympäristön
asukkaiden elämään ja sillä on siten laajempia yhdyskuntasuunnitteluun
liittyviä vaikutuksia. Vastaavasti energian kierrätykseen perustuva Esplanadin jäädytyskeskus vaikuttaa myös laajemmin kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Cleantech-hankinnat ovat myös usein samalla innovatiivisia hankintoja. Cleantech-hankintojen toisiinsa kietoutuneita ulottuvuuksia
voidaankin kuvata toisiinsa liittyvinä olympiarenkaita muistuttavina kehinä, jotka kiertyvät toisiinsa (kuvio 3).
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Cleantech-hankinnat sisältävät
usein erilaisia toisiinsa
kietoutuvia ominaispiirteitä

Kaupunkija aluesuunnittelu

Kiertotalous

Ratkaisut
konkreettisiin
ympäristöongelmiin

Kokonaisvaltainen
suunnittelu

Innovatiivisuus

Kuvio 3: Cleantech-hankintojen ulottuvuudet

Kaiken kaikkiaan cleantechin käsite on moniulotteinen. Edellä mainitut cleantechin ulottuvuudet (olympiarenkaat) jäsentävät ja konkretisoivat
cleantechin yleisluontoista ja monitulkintaista käsitettä.

29

3

Miten cleantech-hankintoja on
toteutettu?

Cleantech-hankinnat voidaan suunnitella ja hankintamenettely ja -sopimus
toteuttaa siten, että ne tukevat hankinnoille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hankinnan kohde voidaan määritellä tavoitteista käsin tarkkoja
vaatimusmäärittelyjä välttäen, ja hankinnan suunnittelussa lähtökohdaksi
voidaan asettaa ympäristönäkökohdat ja elinkaarivaikutukset. Hankinnan eri
vaiheissa voidaan hyödyntää usein erilaisia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja. Cleantech-hankintoja tehdään myös suorahankintoina niitä kilpailuttamatta, jolloin on arvioitava, täyttyvätkö suorahankinnan edellytykset.

3.1 Huolellisella suunnittelulla on usein
hankinnan onnistumisessa keskeinen
merkitys
Uudenlaisten tai laajojen hankintojen valmisteluun voi liittyä erilaisia hankkeita sekä kannattavuus- ja vaikutusarviointeja, jotka voivat sisältää myös
hankintojen verkostovaikutusten arviointeja (ks. luku 5.3). Konkreettista
hankintamenettelyä edeltävä tavanomainen suunnitteluvaihe on markkina
vuoropuhelu, jolla kerätään tietoja hankintaa valmisteltaessa.
Vuorovaikutus markkinoilla olevien tarjoajien kanssa auttoi kehittämään alustavia suunnitelmia ja vaatimuksia kolmessa tarkastellussa hankinnassa (Esplanadin kaukojäähdytysjärjestelmä, Riikinvoiman jätevoimala
ja Tampereen raitiotie). Markkinavuoropuhelu auttoi esimerkiksi Esplanadin jäähdytysjärjestelmän vaatimusten räätälöinnissä sen jälkeen, kun oli
käynyt ilmi, ettei sopivaa valmista lämpöpumppuratkaisua ollut olemassa.
Vuoropuhelu auttoi kaikkien hankkeiden suunnittelussa myös välttämään
riskiä, että hankinnan kohteelle asetetut liian tiukat vaatimukset olisivat
tarpeettomasti estäneet potentiaalisten tarjoajien osallistumisen tarjous
kilpailuun. Hankkeissa käytettiin myös konsulttia teknisten ratkaisujen
suunnittelussa. Tampereen raitiotiehankkeessa ja Esplanadin jäähdytysjärjestelmähankkeessa konsultti kartoitti potentiaalisia tarjoajia. Helen Oy
hyödynsi tarjoajayritysten kartoittamisessa konsultin lisäksi erilaisia Euroopassa järjestettyjä seminaaritilaisuuksia.
Rantaroustin koulua suunniteltaessa markkinavuoropuheluun osallistuivat aktiivisesti käyttäjät eli rehtori, apulaisrehtori ja erityisopettaja. Vuoropuhelussa nousi myös esiin koulurakennuksen toteuttamisen keskeinen
ajatus – tilojen muuntojoustavuuden kehittäminen.
Markkinavuoropuhelu voi olla myös säännöllistä vuorovaikutusta markkinatoimijoiden kanssa. Tällöin se ei välttämättä liity mihinkään
nimenomaiseen hankintaan. Esimerkiksi Lahdessa järjestetään säännöllisesti hankintamarkkinat-tilaisuuksia, joissa viestitetään yrityksille etukäteen
tulevista hankinnoista. Hankintamarkkinoilla yritykset voivat myös esitellä
tuotteita ja palveluita, jotka eivät liity mihinkinkään tiettyyn konkreettiseen
hankintaan. Lahden kaupunki saa tällä tavoin tietoa markkinoilla olevista
ratkaisuista. Markkinoita on järjestetty kerran vuodessa, uuden hankinta
ohjelman myötä tilaisuuksia on tarkoitus järjestää kahdesti vuodessa.

Markkinavuoropuhelu voi perustua
myös säännöllisesti järjestettäviin
tilaisuuksiin ja hankintayksiköiden
väliseen yhteistyöhön
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Markkinavuoropuhelu voi perustua myös hankintayksiköiden väliseen
yhteistyöhön. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsinki, Espoo ja Vantaa toteuttavat tietyissä hankinnoissa yhteisen markkinoiden kartoittamisen ja markkinavuoropuhelun, vaikka jokainen kaupunki toteuttaa varsinaisen hankinnan itse. Yhteistyöllä pyritään kiinnittämään toimijakentän
huomio suunniteltuun hankintaan. Samalla pyritään järkevöittämään hankinnan työnjakoa.
Tilaajan ja tarjoajien välinen vuorovaikutus on markkinavuoropuhelun
lisäksi mahdollista myös hankintamenettelyn aikana, jos hankinnan
toteuttamistavaksi on valittu osapuolten väliset neuvottelut mahdollistava hankintamenettely (kilpailullinen neuvottelumenettely, neuvottelu
menettely tai innovaatiokumppanuus). On myös mahdollista, että markkina
vuoropuhelun aikana markkinoista tai hankinnan kohteesta saadaan niin
paljon tietoa, ettei neuvottelut mahdollistavan hankintamenettelyn käyttäminen ole tarpeen. Esimerkiksi Tampereen sähköbussien hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä, koska markkinavuoropuhelulla saatavan
tiedon katsottiin riittävän hankinnan toteuttamiseen. Tällaiseen toimintatapaan voi kuitenkin liittyä myös riskejä, jos hankinnan kohdetta joudutaan
myöhemmin hankintamenettelyn aikana täsmentämään.
Markkinavuoropuhelun merkitys painottuu yleensä tilanteessa, jossa tilaaja ei tunne markkinoita ja markkinoilla olevia vaihtoehtoja. Siten vuoropuhelulla ei aina ole keskeistä merkitystä vaativaakaan hankintaa suunniteltaessa. Esimerkiksi Naantalin CHP-voimalaitosta suunniteltaessa tilaaja
tunsi markkinat ja markkinoilla olevat ratkaisut hyvin, eikä markkinavuoro
puhelun merkitys korostunut.
Markkinavuoropuhelu ei välttämättä ole tarpeen myöskään tilanteessa,
jossa hankinta perustuu hankintayksikön ja tietyn tarjoajan väliseen kehitys
yhteistyöhön. Esimerkiksi suorahankintana toteutetun Hakunilan Joutsenmerkki-kerrostalohankkeen taustalla oli Vantaan vuoden 2015 asuntomessu
alueen koerakentamiskohde Opaali-talo, josta saatuja kokemuksia voitiin
hyödyntää Joutsenmerkki-hankkeessa.
Markkinavuoropuhelu ei myöskään aina ole tarpeen, jos toteutettu hankinta on osa laajempaa jo olemassa olevaa hankintasopimusjärjestelyä. Esimerkiksi bitumikattohuoparouhetta sisältävän asfalttimassan käyttäminen
kevyen liikenteen reittien päällystyksessä perustui Lahdessa jo olemassa
oleviin päällystesopimuksiin, jotka mahdollistivat uudenlaisen päällystemateriaalin kokeilun.
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Markkinavuoropuhelu ei aina
ole tarpeen vaativissakaan
hankinnoissa

Hakunilan Joutsenmerkki-kerrostalon toteuttaminen on
edellyttänyt hankkeen osapuolten välistä yhteistyötä
Vaikka Hakunilan Joutsenmerkki-kerrostalohankkeen suunnitteluun ei
liittynyt markkinavuoropuhelua, oli yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen
perustuvilla toimintamalleilla hankkeen suunnittelussa ja toteuttamissa kuitenkin keskeinen merkitys. Joutsenmerkki-sertifiointiin perustuvan kerrostalon suunnittelu on samalla runsaasti resursseja,
koordinointia ja yhteistoimintaa vaativa kehitysprosessi. Hakunilan
rakennushankkeessa osapuolten (suunnittelu, työmaa, laskenta, hankinta) piti toimia tiiviissä yhteistyössä. Rakentamisen aikana jouduttiin
usein selvittämään, täyttävätkö eri tuotteet Joutsenmerkki-kriteerit.
Hankkeen aikana järjestettiin kymmeniä tapaamisia, joissa eri kokoonpanoilla ratkaistiin eteen tulleita kysymyksiä. Lisäksi hankkeessa tehtiin
yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Hankkeen johtoryhmässä oli
ympäristöministeriön sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
(ARA) edustajat. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä Joutsenmerkki-
sertifikaatin myöntävän Ympäristömerkintä Suomi Oy:n kanssa.

HSL:n sähköbussihankinnoissa markkinavuoropuhelu toteutui
kaupalliseen vaiheeseen siirryttäessä
Suorahankintana toteutettuja HSL:n sähköbussi- ja latauslaitehankihankintoja suunniteltaessa ei käytetty markkinavuoropuhelua. Pilotti
vaiheen kokeilun aikana sähköbussit hankittiin kotimaiselta startupyritykseltä ja luotiin toimintamalli sähköbussijärjestelmille. Samalla
tavoitteena oli kehittää sähköbussimarkkinoita, jotta tällaiset bussi
hankinnat voitaisiin myöhemmin kilpailuttaa. HSL toteutti ensimmäisen sähköbussien kilpailutuksen vuoden 2018 lopulla ja ensimmäiset
kilpailutetut sähköbussit tulevat liikenteeseen vuoden 2019 syksyllä.
Kaupalliseen vaiheeseen siirryttäessä markkinoiden kartoittamisella ja
markkinavuoropuhelulla oli tärkeä merkitys. HSL kävi markkinavuoro
puhelua liikennöitsijöiden, kalustonvalmistajien sekä latauslaite
valmistajien ja palvelun tuottajien kanssa. Tarkoituksena oli välttää
sen tilanteen syntyminen, että tarjouskilpailussa saadaan vain yksi tarjous eikä riittävää kilpailua synny. Tässä myös onnistuttiin. Tarjouksia
saatiin riittävästi eivätkä tarjoushinnat nousseet liian korkeiksi.
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3.2 Cleantech-hankintojen toteuttamisessa
voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja
Pääsääntöisesti julkiset hankinnat on tehtävä hankintasäännösten perusteella kilpailutettavalla tarjouskilpailulla. Jos hankinta toteutetaan ilman
kilpailutusta, menettelyn on tällöin perustututtava hankintasäännöksissä
mainittuun poikkeusäännökseen. Kilpailuttamatta jättäminen voi olla mahdollista, jos hankinta jää hankintasäännösten soveltamisalan ulkopuolelle tai
jos siihen soveltuu hankintasäännöksissä tarkoitettu suorahankintaperuste.
Varsin monet tarkastelun kohteena olevat hankinnat on toteutettu niitä kilpailuttamatta. Vantaan Joutsenmerkki-kerrostalohanke toteutettiin
suorahankintana (koerakentamiskohde) hankintalain (348/2007) 27 §:n 4
kohdan perusteella. Hankkeen taustalla on tilaajan, VAV Asunnot Oy:n, ja
rakentajayhtiön pitkäaikainen yhteistyö.
Esplanadin jäähdytyskeskuksen kaukojäähdytysratkaisut voitiin toteuttaa ilman hankintalaissa tarkoitettua tarjouskilpailua, sillä ne eivät kuulu
erityisalojen hankintalain soveltamisalaan.
Säkylän maaperän ja pohjaveden puhdistushanke toteutettiin hankinta
lain (348/2007) 27 § 2 kohdan perusteella suorahankintana, koska teknisestä syystä vain yhden yrityksen katsottiin voivan toteuttaa hankinnan.
Vain kyseisen yhtiön käyttämä teknologia täytti puhdistusprosessin loppu
tulokselle asetetut vaatimukset. Tällä tekniikalla maaperä pyritään puhdistamaan alle viidessä vuodessa siten, että alueella olevan vaatetuskorjaamon
toiminta voi jatkua.
HSL:n sähköbussit hankittiin erityisalojen hankintalain (349/2007)
29 §:n 2 kohdan perusteella suorahankintana. Kyseisen lainkohdan mukaan
hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos hankinta tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten. Tampereen sähköbussihankintoja
suunniteltaessa sen sijaan katsottiin, ettei hankintaa voitu toteuttaa tutkimus- ja tuotekehityshankintoja koskevan säännöksen perusteella suorahankintana, koska sähköbussijärjestelmille oli jo olemassa markkinat. Pääkaupunkiseudulla kilpailuttaminen toteutettiin vasta vuoden 2018 lopulla
kokeiluvaiheen jälkeen.
Hankintayksikkö voi suorahankintaa harkittuaan päätyä myös kilpailuttamaan hankinnan. Esimerkiksi Tyrnävän Rantaroustin koulun hankintaa
suunniteltaessa arvioitiin, ettei hankinnan toteuttamista suorahankintana
kannattanut yrittää, koska menettely olisi saatettu kyseenalaistaa ja joku
markkinoilla toimivista yrityksistä olisi saattanut tehdä valituksen markkina
oikeuteen.
Monet hankinnoista olivat jo alun perin suunniteltu toteutettaviksi osapuolten välisen vuorovaikutuksen mahdollistavalla menettelyllä, neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.
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Cleantech-hankintoihin voi
soveltua suorahankintaperuste
tai ne voivat jäädä
hankintasäännösten
soveltamisalan ulkopuolelle

Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely
mahdollistavat vuorovaikutuksen

Neuvottelut mahdollistava
hankintamenettely koetaan
usein hyödylliseksi

Riikinvoiman voimalaitosta kilpailutettaessa hyödynnettiin vuorovaikutuksen mahdollistavaa hankintamenettelyä. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn hyödyksi Riikinvoiman hankkeessa koettiin erityisesti
sen varmistaminen, että hanke on toteuttamiskelpoinen. Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytettiin myös Rantaroustin koulun hankintaa kilpailutettaessa.
Neuvottelumenettelyä käytetään tyypillisesti allianssisopimuksella toteutettavaa hankintaa kilpailutettaessa. Tällöin allianssin muodostaminen alkaa jo neuvotteluvaiheessa. Neuvotteluiden aikana voidaan
myös varmistaa, että osallistujat ymmärtävät hankintakokonaisuuden
ja pystyvät laatimaan oikean sisältöisen tarjouksen.

Vaikka neuvottelujen käymiseen kilpailutuksen aikana liittyy selkeitä
hyötyä, voi kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja neuvottelumenettelyn
käyttämisellä olla myös haittapuolia. Näiden menettelyiden toteuttaminen
on yleensä työlästä. Tämä korostuu usein allianssimallilla toteuttavissa laajoissa hankinnoissa, joissa neuvottelumenettely erilaisine työpajoineen voi
kestää useita kuukausia ja vaatia tarjoajilta huomattavien työaikaresurssien
käyttämistä. Ongelmana voi olla myös osallistujien epäluuloisuus. On tärkeää, että yritykset voivat luottaa liikesalaisuuksien säilymiseen. Neuvotteluita aloitettaessa on pyrittävä aikaansaamaan luottamus tilaajan ja neuvotteluihin osallistuvien toimittajien välille.
Vaativakin hankintakokonaisuus on mahdollista toteuttaa avoimella menettelyllä, joka ei mahdollista neuvotteluiden käymistä. Esimerkiksi Tampereen sähköbussihankintoja toteutettaessa arvioitiin, että markkinavuoro
puhelulla oli saatu riittävästi tietoa, ja hankinta toteutettiin tästä syystä
neuvottelumenettelyn asemesta avoimella menettelyllä. Myös Lappeen
rannan Kivisalmen pumppaamon hankinta aloitettiin avoimella menettelyllä, josta siirryttiin kuitenkin neuvottelumenettelyyn, koska kaikki saadut
tarjoukset olivat tarjouspyynnön vastaisia.

Neuvottelut mahdollistavaa
hankintamenettelyä käytettäessä
yritysten on voitava luottaa
liikesalaisuuksien säilymiseen

3.3 Ympäristö- ja innovaationäkökohdat
voidaan huomioida hankinnan eri
vaiheissa
Hankinnan kohteen tai teknisten vaatimusten liian tarkka kuvaus voi
rajoittaa innovatiivisia toteutuksia
Useissa tarkastelluissa hankinnoissa on katsottu tärkeäksi laatia tarjouspyyntö siten, että hankinnan kohteen kuvaus ja tekniset vaatimukset eivät
ole liian tarkkarajaisia, jotta ne eivät rajoita mahdollisuuksia toteuttaa hanke innovatiivisesti. Riikinvoiman voimalaitos on toteutettu EPC-sopimusmallilla (Engineering, Procurement, Construction), jossa tarjoaja vastasi

Tarkat tekniset vaatimukset
rajoittavat mahdollisuuksia
toteuttaa hanke innovatiivisesti
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voimalan suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta.17 Tämän kaltaisessa kokonaislaitostoimituksessa toimittajan sitominen tarkkoihin teknisiin ratkaisuihin ei ole toimiva ratkaisu.
Tyrnävän Rantaroustin koulun hankinnassa lähtökohtana oli käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuva kuvaus siitä, mitä koulun tiloissa oli tarkoitus tehdä. Vastaavasti Iin kunnan uuden Haminan koulun toteuttamisessa lähtökohdaksi tarjouspyynnössä esitettiin kunnan tarpeet ja vaatimukset
eikä valmista arkkitehtisuunnitelmaa. Myös Iin kunnan maalämpöratkaisujen hankinnoissa tarjoajilta pyydettiin tiettyjen säästötavoitteiden saavuttamista eikä tarjouspyynnössä esitetty valmiiksi laadittua säästösuunnitelmaa.
Tarjouspyynnössä voidaan myös sallia vaihtoehtoisten tarjousten esittäminen, kuten tehtiin Lappeenrannan Kivisalmen pumppuhankinnassa.
Hankinnan kohteen määrittely perustui kahteen vaakavirtauspumppuun,
mutta kilpailutuksen voitti vaihtoehtoinen, yhteen suureen vaakavirtauspumppuun perustuva ratkaisu.

Mahdollisuus esittää
vaihtoehtoinen tarjous
edistää uudenlaisten
ratkaisujen kehittämistä

Elinkaarikustannuksia ja -hyötyjä voidaan käyttää tarjousten
vertailuperusteena
Cleantech-hankinnoissa ongelmana on usein se, että hankintayksikön on
vaikea arvioida hankinnalla saavutettavia hyötyjä. Hyötyjen määrittäminen on tärkeää, koska investoinnin elinkaaren aikaisilla hyödyillä voidaan
perustella tavanomaista hankintaa korkeampi hinta. Myös valtioneuvoston
cleantech-periaatepäätöksessä korostetaan hankintojen elinkaarivaikutuksia. Periaatepäätöksen mukaan cleantech-ratkaisujen on oltava elinkaaren
aikana ympäristövaikutustensa kannalta parempia ja tehokkaampia perinteisiin vaihtoehtoihin nähden.
Yksi ratkaisu ongelmaan on elinkaarikustannusten käyttäminen tarjouksen vertailuperusteena. Esimerkiksi Lappeenrannan Kivisalmen pumppaamon yhtenä vertailuperusteena käytettiin pumppaamon käyttökustannuksia
ja energiatehokkuutta (painoarvo 40 prosenttia). Vaikka voittaneen tarjoajan
tarjous oli hankintahinnaltaan kallein, se sai elinkaarikustannusten osalta
parhaat pisteet ja voitti tarjouskilpailun. Kun elinkaarikustannuksia käytettiin vertailuperusteena, voittanut tarjoaja pystyi hyödyntämään tarjous
vertailussa tarjoamaansa innovatiivista energiatehokasta pumppuratkaisua.
Elinkaarikustannusten ohella vertailuperusteena voidaan käyttää myös
elinkaaren aikana saatavia tuottoja. Näin tehtiin Riikinvoiman voimalaitoshankkeessa, jossa vertailuperusteena käytettiin investointikustannusten ja
elinkaarikustannusten ohella energian myyntituloja. Elinkaarikustannusten ja -tuottojen käyttäminen vertailuperusteena kannusti tarjoajia hyödyntämään laitoksen toteutuksessa innovatiivisia ratkaisuja. Voittaneen tarjoajan tarjous sisälsi esimerkiksi savukaasukondenssilaitoksen, joka paransi
laitoksen hyötysuhdetta. Tämä puolestaan nosti voittaneen tarjoajan saamaa pistemäärää tarjousvertailussa.
Elinkaarikustannusten mittaaminen ja todentaminen ei ole aina helppoa.
Tampereen sähköbussihankinnoissa yhdeksi tarjouksen vertailuperusteeksi
harkittiin bussien energiankulutusta. Tätä pidettiin tärkeänä, koska energian käyttö vaikuttaa merkittävästi bussien elinkaarikustannuksiin. Sähkö
busseissa energiankulutus vaikuttaa myös akkujen kestävyyteen, koska
kulutus nopeuttaa akkujen kulumista. Voittaneen tarjoajan ilmoittamaa
energiankulutusta oli tarkoitus verrata laboratorioissa mitattuun kulutuk-
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Elinkaarikustannusten
käyttämisellä vertailuperusteena
voidaan kannustaa yrityksiä
tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja

Elinkaarikustannusten
mittaaminen ei aina ole helppoa

seen ja arvojen poikkeama olisi hyvitetty tai sanktioitu. Energiankulutusta
ei kuitenkaan päädytty käyttämään vertailuperusteena, koska sen todentamisen katsottiin olevan liian vaikeaa. Toisaalta myös epäiltiin, että taloudellisen sanktion mahdollisuus saattaisi vähentää kiinnostusta sähköbussi
kilpailutusta kohtaan.
Vaikka elinkaarikustannusten ja hyötyjen mittaaminen ei välttämättä
ole ongelmatonta, on se kuitenkin mahdollista. Esimerkiksi Rikinvoiman
voimalaitoksen elinkaarikustannusten ja -tuottojen laskemiseksi tarvittavat arvot pyydettiin laitetoimittajilta sitovina takuina. Nämä takuuehdot olivat joko ehdottomia tai taloudellisesti sanktioituja. Jos toimittaja ei pysty
saavuttamaan ehdottamissaan ehdoissa luvattuja arvoja, tilaajalla on oikeus
purkaa sopimus. Sanktioidussa määräyksessä luvatun suoritustason alittuminen puolestaan johtaa taloudelliseen sanktioon. Toimittajan pitää maksaa suorituskykysakkoa (10 vuoden aikana syntyvä tappio) tilaajalle, mikäli yritys ei pysty täyttämään takuuehtoa.

Ympäristönäkökohdat voivat ohjata hankinnan suunnittelua ja
toteuttamista kokonaisvaltaisesti
Ympäristövaikutuksia painottava ajattelutapa ei rajaudu vain hankinnan
kohteen kuvaukseen tai tarjousten vertailuun, vaan kyse on tätä laajemmasta kehityssuuntauksesta. Esimerkiksi rakennushankinnoissa sertifiointien
käyttö perustuu elinkaariajatteluun (ks. luku 2.3). Vastaavasti Rantaroustin
koulun suunnittelulla pyrittiin optimoimaan tilaratkaisut. Elinkaariajattelu
on siten kokonaisvaltainen hankinnan suunnittelua ohjaava periaate. Yleisemminkin ympäristönäkökohdat voidaan huomioida laaja-alaisesti hankintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Hansel Oy:n puitejärjestelyissä ympäristönäkökohdat
huomioidaan monin eri tavoin
Hansel Oy pyrkii puitejärjestelyitä toteuttaessaan ottamaan ympäristö
näkökohdat huomioon hankinnan eri vaiheissa. Nämä seikat voidaan
huomioida hankintatarpeen ja -kohteen määrittelyssä, tarjoajia koskevissa soveltuvuusvaatimuksissa, tarjousten vertailuperusteissa ja
hankintasopimusehdoissa. Hansel on myös ottanut käyttöön ympäristö
tunnuksen sellaisille puitejärjestelyille, joissa ympäristönäkökohdat on
otettu huomioon vähintään kahdella eri tavalla.
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3.4 Innovatiivisia tai laajoja cleantechhankintoja voidaan toteuttaa
yhteistyöhön kannustavilla
sopimusmalleilla
Tarkastelluista hankinnoista Tampereen raitiotiehanke ja Naantalin CHPvoimala on toteutettu allianssisopimusmallilla.18 Allianssimallissa osapuolet
vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä. Sekä Tampereen että Naantalin hankekokonaisuus koostuu kehitys- ja
toteutusvaiheen allianssisopimuksesta.
Perinteisiä urakkamuotoja käytettäessä suunnittelulle ei välttämättä jää
riittävästi aikaa ja hanke joudutaan kilpailuttamaan ”pätkissä”. Allianssi
mallia käytettäessä pystytään huomiomaan hankkeen kokonaisuus, jolloin
toteutusvaihetta aloitettaessa on olemassa kokonaisvaltainen näkemys eri
rakennusvaiheista. Allianssimallin yhteistyöluonne korostuu hankkeen
kehitysvaiheessa, joka vie yleensä runsaasti aikaa. Yhteisen kehitysvaiheen
tärkeys pitää myös tiedostaa ja varata riittävästi aikaa eri vaihtoehtojen suunnitteluun. Kun kehitysvaiheen toteuttamiseen ja erilaisten vaihtoehtojen
hahmotteluun annetaan riittävästi aikaa, osapuolten osaamista voidaan hyödyntää tehokkaasti. Vaativissa allianssihankkeissa allianssin osapuolilla on
oltava substanssiosaamista.
Allianssimallin etuna on Naantalin ja Tampereen hankkeissa pidetty sitä,
että rakennuttajalla on allianssin osapuolena mahdollisuus vaikuttaa urakan
toteuttamiseen. Jos rakennusurakan toteuttamistavaksi valitaan urakoitsijalle kokonaisvastuun jättävä toteuttamismalli, jää vastuu hankekokonaisuuden
toteuttamisesta urakoitsijalle. Allianssin osapuolet sen sijaan tekevät päätökset yhdessä, jolloin myös projektin muutostarpeisiin voidaan vastata joustavasti. Allianssimallin etu voi olla myös se, että se mahdollistaa osapuolten
erilaisen osaamisen yhdistämisen. Esimerkiksi Naantalin kokemusten mukaan monimutkaisten hankkeiden toteuttaminen urakoitsijalle kokonaisvastuun jättävällä urakkamallilla on usein ongelmallista, koska yksittäisellä yrityksellä ei ole kaikkea tarvittavaa osaamista hankkeen toteuttamiseen.
Sekä Tampereen että Naantalin kokemusten perusteella allianssi
toteutusmallina parantaa osapuolten vuorovaikutusta, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja luottamusta. Allianssin valitseminen toteuttamismalliksi
ei kuitenkaan vielä sinänsä merkitse, että nämä tavoitteet saavutettaisiin.
Allianssin osapuolten on myös käytännössä pystyttävä toimimaan luottamuksellisessa yhteistyössä ja sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin. Oikeanlaisten kumppanien valinta allianssiin on siten tärkeää. Naantalin kokemusten
mukaan hyvä alku yhteistyölle on se, että osapuolet tunnistavat yhteiset tavoitteet. Naantalissa allianssin johtoryhmä piti hankkeen alussa puolen päivän palaverin, jossa yhteiset tavoitteet määritettiin. Tällä toimintatavalla pyrittiin saamaan hankkeen eri osapuolet tiedostamaan tavoitteiden tärkeys.
Kun tavoitteet ymmärrettiin, niihin myös sitouduttiin ja ne pyrittiin saavuttamaan. Myös Tampereella raitiotiehankkeessa korostui yhteisten tavoitteiden tunnistamisen tärkeys. Raitotieallianssissa koettiin tärkeiksi allianssisopimuksen yleiset pelisäännöt (”huoneentaululausekkeet”, esimerkiksi ei
syyttelyä, hankkeen parhaaksi, arvoa rahalle).
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Allianssin kehitysvaiheessa
voidaan luoda kokonaiskuva
rakennushankkeesta

Allianssin osapuolten on
pystyttävä toimimaan
vuorovaikutuksellisessa
yhteistyössä

Allianssimalliin voi sisältyä myös toimintamalleja, joilla pyritään synnyttämään innovatiivisia ratkaisuja tai kehittämään osapuolten välistä yhteistyötä. Naantalin allianssimallissa käytössä oli web-pohjainen ideatyökalu,
jonka avulla kuka tahansa saattoi tehdä kehitysideoita, ja niistä jaettiin palkintoja kolmen, neljän kuukauden välein.
Allianssimalliin luonteeseen kuuluu allianssiorganisaation henkilöstön työskentely yhteisessä toimitilassa, niin sanotussa Big Roomissa. Tampereen raitiotiehankkeessa kokemukset tästä toimintatavoista ovat myönteisiä. Toimintamalli tehosti tiedon kulkua, kehitti yhteistyötä sekä häivytti
organisaatioiden välisiä rajoja. Yhteisessä tilassa työskenneltäessä pienistäkin asioista saattoi keskustella kasvotusten, jolloin myös väärinymmärrysten mahdollisuus pieneni.
Sen sijaan Naantalin allianssihankkeessa Big Room -työtilan tai minkään
muunkaan tietyn toimintamallin käyttämistä ei pidetty ratkaisuna yhteis
kehittämisprosessin haasteisiin. Naantalin hankkeen kokemusten perusteella olennaista allianssimallissa on se, että ihmiset saadaan toimimaan vuorovaikutteisesti ja että he kommunikoivat toistensa kanssa.
Allianssimalli sopii suuriin ja vaativiin rakennushankkeisiin, joissa on riskejä. Suhteellisen pieniin tai yksinkertaisiin hankkeisiin runsaasti resursseja vaativa allianssimalli on usein liian raskas. Myös pienempiin hankkeisiin
voidaan kuitenkin soveltaa tiettyjä allianssille ominaisia toimintamalleja ja
hyviksi katsottuja ominaisuuksia, kuten yhteistä kehitysvaihetta, siten, että hankkeen toteuttaminen ei ole tarpeettoman työlästä. Tyrnävän Rantaroustin koulun urakkasopimuksessa on useiden eri urakkasopimuksen piirteitä. Hankkeen kehitysvaiheessa hyödynnettiin allianssissopimusmallille
ominaista yhteissuunnittelua. Itse rakennusurakka toteutettiin tavoite
hintaisena kokonaisvastuu-urakkana. Lisäksi hankkeeseen liittyy elinkaari
sopimukselle ominainen 20 vuoden palvelusopimusvaihe.

Allianssimalli voi mahdollistaa
innovatiivisten ratkaisujen
kehittämisen

Allianssimallille ominainen
yhteinen kehitysvaihe
voidaan sisällyttää myös
muihin sopimusmalleihin
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4

Millaisia sääntelyyn perustuvia
riskejä ja mahdollisuuksia cleantechhankintoihin liittyy?

Cleantech-hankintoihin voi liittyä useita erilaisia riskitekijöitä. Markkinaoikeusvalitus voi vaikeuttaa cleantech-hankinnan toteuttamista. Oikeus
käytännön muuttuminen voi puolestaan rajoittaa yhteishankintojen joustavaa käyttämistä. Mankala-toimintamalliin voi verotuksellisten kysymysten
ohella liittyä myös rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia. Ympäristölupaprosessit voivat olla työläitä ja aikaa vieviä. Myös asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset voivat aiheuttaa hankkeisiin viivästyksiä tai aiheuttaa
lisäkustannuksia. Sääntely voi kuitenkin myös luoda mahdollisuuksia innovatiivisten cleantech-hankintojen toteuttamiselle. Esimerkiksi kaatopaikkakiellot ovat avanneet mahdollisuuksia uudenlaisille jätevoimala- ja
kiertotalouden ratkaisuille. Myös ympäristön pilaantumisen korjaamisen
velvoittava sääntely voi kannustaa innovatiivisten hankintaratkaisujen toteuttamiseen.

4.1 Markkinaoikeusvalitus voi vaikeuttaa
hankinnan toteuttamista
Laajoihin useissa eri osissa kilpailutettaviin hankkeisiin liittyy yleisesti eräs
ongelma. Yhtä kilpailutettavaa hankkeen osaa koskeva markkinaoikeus
valitus ja siitä aiheutuva toimituksen viivästyminen vaikuttaa usein laajemmin koko hankekokonaisuuden toteuttamiseen. Suurissa rakennushankkeissa suhteellisen pientä hankkeen osaa koskevat markkinaoikeusvalitukset
voivat viivästyttää jopa koko hankkeen aloittamista.
Riikinvoiman voimalahankinnan ensimmäisestä hankintapäätöksestä samoin kuin hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksestä tehtiin valitus markkinaoikeuteen (MAO 493-494/2014). Lopulta voimalan hankinta
menettely jouduttiin uusimaan, mikä viivästytti hankkeen toteuttamista.
Myös Tampereen raitiotiehankkeen vaunuhankinnoista tehtiin valitus
markkinaoikeuteen, joka syksyllä 2017 hylkäsi sen (MAO 597/17). Hankinta
lain mukaan hankintasopimusta ei voida tehdä EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, johon sovelletaan odotusaikaa, jos hankintapäätöksestä
on valitettu markkinaoikeuteen. Käytännössä pakollinen odotusaika viivästytti vaunuhankintaa huomattavasti. Alun perin vaunuhankintojen kilpailutus alkoi kuukauden raitiotiehankkeen kilpailutuksen alkamisen jälkeen, mutta markkinaoikeusvalituksen vuoksi vaunutoimittaja kuitenkin
tuli hankkeeseen mukaan vasta kaksi vuotta sen alkamisen jälkeen. Hankkeen suunnittelutyötä jouduttiin siten tekemään pitkän aikaa ilman vaunutoimittajan osaamista.
Naantalin voimalaitoshankkeen kilpailutuksista ei tehty valituksia
markkinaoikeuteen, mutta hankkeen aikana eräs ulkomainen tarjous
kilpailun hävinnyt tarjoaja oli ilmoittanut aikovansa tehdä markkinaoikeus
valituksen, jos yhtiön tarjouskustannuksia ei makseta. Kysymyksessä on
yksittäistapaus eikä tällaisten vaatimusten esittäminen liene tavanomaista.
On kuitenkin sinänsä mahdollista, että julkisissa hankinnoissa voidaan myös
käyttää väärin mahdollisuutta hyödyntää oikeusturvakeinoja.

Pienestäkin hankekokonaisuuden
osasta tehty markkinaoikeusvalitus
voi viivästyttää koko
hankkeen toteuttamista

Markkinaoikeusvalituksella
uhkaamisella voidaan vaatia
taloudellisia etuja
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Naantalin kokemusten perusteella voimalaitoshankintoihin liittyvistä
päätöksistä ei useinkaan tehdä markkinaoikeusvalituksia, koska Suomen
pienillä markkinoilla toimijat tuntevat toisensa eikä monia potentiaalisia
asiakkaita ole olemassa. Valituksen tekeminen voi tällaisessa tilanteessa olla
tarjoajalle maineriski. Riikinvoiman hankkeesta tehty valitus osoittaa, että
markkinaoikeusvalituksen riski on kuitenkin olemassa myös voimalaitoshankinnoissa. On myös mahdollista, että tämäntapaisten hankintojen suuret tarjouskustannukset voivat madaltaa valituksen tekemisen kynnystä.
Tyrnävän kokemusten mukaan markkinaoikeusvalituksen mahdollisuuteen voi vaikuttaa myös hankkeen toimijoiden välinen ilmapiiri. Uudella tavalla toteutetuissa hankkeissa asennoitumisen tulisi olla sellaista, että markkinaoikeuteen ei valiteta helposti, jotta uudenlaisia toimintatapoja
voidaan kokeilla käytännössä.
Monet tarkastelluista hankinnoista on tehty suorahankintoina niitä kilpailuttamatta. Suorahankintapäätöksestä on mahdollista valittaa markkina
oikeuteen. Suorahankintapäätöksen tehnyt hankintayksikkö voi tehdä niin
sanotun suorahankintailmoituksen, jonka julkaiseminen ja määräajan noudattaminen ilmoituksen julkaisemisen jälkeen estävät muutoksenhaku
viranomaista toteamasta hankintasopimusta tehottomaksi. Ilmoitus on
usein suorahankinnoissa tärkeä riskinhallintakeino. Suorahankintaperusteiden soveltamisalaa tulkitaan suppeasti ja hankintayksikön on pystyttävä
näyttämään toteen suorahankintaperusteen olemassaolo. Käytännössä on
varsin usein olemassa riski, että suorahankintapäätös kumotaan, jos siitä
tehdään valitus. Kaikissa tarkastelluissa hankinnoissa, joita ei ollut kilpailutettu hankintalaissa tarkoitetulla tarjouskilpailulla, oli joko tehty suorahankintailmoitus tai sitten hankinta oli luonteensa vuoksi jäänyt hankintasäännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

4.2 Yhteishankintojen toteuttamiseen
liittyvä oikeustilan muutos voi vaikeuttaa
hankintojen tekemistä
Oikeuskäytännön muuttuminen on rajoittanut yhteishankintojen joustavaa käyttämistä. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisukäytännössään katsonut avoimuusperiaatteen edellyttävän, että puitejärjestelyssä mukana olevat hankintayksiköt ja sopimusaikana tehtävät hankinnat ovat jo hankintaa
kilpailutettaessa varsin tarkasti tiedossa (KHO 2016:182). Puitejärjestelyä
käyttävien hankintayksiköiden tai hankintojen määrää ei siten nykyisin voi
joustavasti kasvattaa.
KL-Kuntahankinnat Oy on toteuttanut yhteishankintayksikkönä aurinko
sähkövoimaloiden puitejärjestelyn. Tällä hetkellä sopimusta käyttää yli 50
kuntaorganisaatiota. Sopimus on laajentunut kilpailutusvaiheesta selvästi.
Myös hankintojen määrät ovat kasvaneet. Alun perin hankintayksiköt saattoivat hankkia pieniä kappalemääriä, myöhemmin määrät ovat kasvaneet.
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Suorahankintailmoitusta voidaan
käyttää riskinhallintakeinona

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen KL-Kuntahankinnat
ei voi tehdä kilpailutettavia yhteishankintoja samalla tavoin kuin aiempia
aurinkovoimaloiden hankintoja, joissa yhteishankintajärjestelyssä mukana olevia hankintojen ja hankintayksiköiden piiriä voitiin vähitellen laajentaa. Aiempi toimintatapa mahdollisti hankintojen vähittäisen skaalaamisen
hyvien kokemusten ja uskalluksen karttuessa. Muiden onnistuneiden kokemusten havainnointi ja yhteishankintaan osallistuminen vasta tämä jälkeen on myöhemmin mukaan tuleville organisaatioille samalla keino hallita hankintojen riskejä.
Tällä hetkellä valmisteltavina olevissa KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankinnoissa, kuten kaasu- ja sähköautojen hankinnoissa, mukana olevat
organisaatiot on jo hankintaa aloitettaessa oltava tiedossa, mikä lisää hankinnan valmistelun työmäärää. Samalla hankintojen riskeihin on kiinnitettävä jo ennakolta aiempaa enemmän huomiota.

Oikeuskäytännön muuttuminen
rajoittaa yhteishankintojen
joustavaa käyttämistä

4.3 Tietyt yhtiöoikeudelliset toimintamallit
voivat rahoittajien näkökulmasta olla
riskialttiita
Riikinvoima Oy on Mankala-periaatteella toimiva yhtiö, jonka omistaa kahdeksan alueellista jäteyhtiötä ja Varkauden kaupungin kaukolämpöyhtiö.
Tähän energia-alalla käytössä olevaan toimintatapaan kuuluu, että osakas
yhtiöt rahoittavat laitoksen rakentamisen ja ylläpidon, ja vastavuoroisesti
ne saavat rakennetusta laitoksesta energiaa omakustannushintaan.
Mankala-periaate liitetään yleensä ennen kaikkea voimalayhtiön osakkeiden verokohteluun. Korkeimman hallinto-oikeuden kahden iäkkään ratkaisun (KHO 1963 I 5 ja KHO 1968 B II 521) mukaan osakkaiden mahdollisesti alle markkinahintaan saamaa energiaa ei veroteta, eivätkä osakasyhtiöt
saa osingonluonteista tai muutakaan veronalaista tuloa. Ratkaisuista toinen
koski Oy Mankala Ab:tä, josta periaate sai nimensä. Toimintamallin avulla
useita energia-alan toimijoita saadaan koottua yhteen. Mankala-periaatetta
on myös kritisoitu. On esimerkiksi katsottu, että vanhaan oikeuskäytäntöön
perustuvan periaatteen sisältö ja vaikutukset pitäisi arvioida uudelleen.19
Mankala-toimintamalliin voi kuitenkin verotuksellisten kysymysten ohella liittyä myös rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia. Euroopan investointi
pankki ja investointipankit eivät olleet halukkaita rahoittamaan Riikinvoiman voimalahanketta Mankala-toimintamallin vuoksi. Kuntarahoitus
puolestaan olisi edellyttänyt rahoituksen vakuudeksi kuntatakauksia. Rahoituksen saanti olikin hanketta suunniteltaessa kriittinen tekijä.

Kansainväliset rahoittajat
voivat olla haluttomia
rahoittamaan Mankalaperiaatteella toimivia yhtiöitä
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4.4 Cleantech-hankinnoissa lupamenettelyt
ja asemakaavapäätökset voivat aiheuttaa
riskejä
Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja -asetuksessa (713/2014) sekä vesilaissa (587/2011) määritellylle uudelle toiminnalle ja
sen olennaiselle muuttamiselle. Voimalaitoksen perustaminen edellyttää
ympäristöluvan hakemista, mikä on usein työlästä ja aikaa vievää. Isoissa
voimalaitoshankkeissa ympäristölupien saaminen, niiden pitkät käsittely
ajat ja lupapäätöksiä koskevat valitukset voivat olla riski. Sekä Riikinvoiman
että Naantalin hankkeiden ympäristöluvista tehtiin valitus, mutta niihin
saatiin täytäntöönpanoluvat. Nämä havainnot ovat samansuuntaisia aiempien tutkimustulosten kanssa. Ympäristösääntelyn keventäminen on esimerkiksi usein tunnistettu yhdeksi kiertotalouden kannalta oleelliseksi
politiikkatoimeksi.20
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset voivat aiheuttaa hankkeisiin viivästyksiä tai lisäkustannuksia. Tampereen raitiotiehankkeessa tehtiin useita raitiotien toteutusosaa 1 (Hervannan suunta) koskevia valituksia. Kaikki
valitukset joko hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai KHO ei ottanut valituksia lainkaan käsiteltäviksi. Varikon asemakaavaa koskevan valituksen vuoksi aikataulua jouduttiin kirimään, mikä aiheutti lisäkustannuksia, ylitöitä, työturvallisuusriskejä, ja lisäsi pitkiä työvuoroja.

Ympäristölupaprosessit voivat
olla työläitä ja aikaa vieviä

4.5 Sääntelyuudistukset ja sääntelyn
asettamat velvoitteet voivat myös
luoda mahdollisuuksia innovatiivisille
hankinnoille
Usein oikeudellisen sääntelyn katsotaan rajoittavan taloudellista toimintaa. Sääntelyuudistukset voivat kuitenkin myös avata mahdollisuuksia uusille ratkaisuille. Eräs esimerkki ovat kaatopaikkakiellot, joilla on rajoitettu
jätteen sijoittamista kaatopaikalle sekä kaatopaikkajätteen hyödyntämistä
maantäytössä. Kiristyvän sääntelyn tavoitteena on vähentää jätteen aiheut
tamia kasvihuonekaasupäästöjä, kaatopaikkojen vesistökuormitusta sekä
edistää luonnonvarojen säästävää käyttöä.
Vuonna 2013 annettu valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
kielsi orgaanisten ja palavien jätteiden sijoittamisen kaatopaikoille. Asetus
haastoi jätehuollon toimijat etsimään jätteille muita käsittelytapoja ja oli
yksi keskeinen syy Riikinvoiman voimalan rakentamiseen. Voimalan päätehtävänä on järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi polttamalla.
Kaatopaikka-asetus on avannut markkinoita myös bitumikattojätteen
kierrättämiselle. Tähän haasteeseen on Lahden asfalttihankinnassa vastattu hyödyntämällä bitumikattorouhetta asfaltin sidosaineena.
Vaikka kaatopaikkakielto on avannut mahdollisuuksia bitumikattojätteen
kierrättämiselle, asettaa ympäristösääntely myös rajoitteita tällaisen materiaalin käyttämiselle. Bitumiskattorouhe luokitellaan jätteeksi, joten materiaalia hyödyntävällä asfalttiasemalla on oltava ympäristölupa, joka aseman
on hankittava ennen kuin se aloittaa bitumikattorouheen hyödyntämisen.
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Kaatopaikkakielto on
avannut mahdollisuuksia
innovatiivisille hankinnoille

Sääntely kuitenkin myös mahdollistaa toimintatavan, jolla ympäristö
luvan tarve voidaan poistaa. Niin sanotun jätepuitedirektiivin (2008/98/EY)
6 artiklan perusteella tietyt jätteet lakkaavat olemasta direktiivissä tarkoitettua jätettä, kun ne ovat läpikäyneet hyödyntämistoimen ja täyttävät tietyt
kriteerit. Direktiivi on implementoitu jätelain (646/2011) 5 §:n 4 momenttiin.
Kyseistä sääntelyä kutsutaan End-of-Waste-sääntelyksi (EoW-sääntely)21.

End of Waste -menettelyllä
voidaan poistaa
ympäristöluvan tarve

Bitumikattorouheelle voidaan saada EoW-status
Bitumikattorouhetta Lahden kaupungille toimittanut yritys on hankkinut markkinoimalleen bitumikattorouheelle EoW-statuksen, joka jälkeen bitumimateriaalin on katsottu olevan kemikaali.
EoW-menettely oli ehdoton edellytys sille, että bitumikattorouhetta
valmistava yritys saattoi kaupallistaa rouheen. Kokonaisuudessaan
EoW-prosessi kesti alkuselvityksistä päätökseen noin 1,5 vuotta. Yhtiön emoyhtiö oli käynyt vastaavan EoW-prosessin jo aiemmin Tanskassa, mutta tanskalainen dokumentaatio ei ollut riittävä Suomessa.
EoW-statuksesta saatavaa hyötyä rajoittaa se, että status koskee vain
toisen murskausvaiheen läpikäynyttä pienikoista bitumirouhetta, jota
on vaikea varastoida.
Sääntelyn muuttaminen kierrätysmateriaalien käytön mahdollistavaksi ei välttämättä vielä riitä, vaan myös tilaajien asenteiden on
muuttava. Esimerkiksi bitumikattorouheen hyödyntämisen yleistyminen edellyttää, että tilaajat ryhtyvät kokeilemaan uutta materiaalia.

Lainsäädäntö saattaa myös velvoittaa korjaamaan ympäristöongelmat,
mikä voi puolestaan edellyttää uusia hankintoja. Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään maaperän ja pohjaveden pilaamiskielloista (16 ja
17 §) sekä velvoitteesta torjua jo aiheutuneen pilaantumisen vaikutuksia (7
ja 14 §). Lainsäädännössä asetettu toimintavelvoite johti Säkylässä uudenlaisen puhdistusmenetelmän kokeiluun. Tällä hetkellä puhdistusta jatketaan
innovatiivisella menetelmällä, joka perustuu aktiivihiiltä, rautaa, tärkkelystä ja bakteereja sisältävän massan injektointiin maaperään (ks. luku 2.4).

Ympäristön pilaamiskiellot
ja pilaantuneen ympäristön
korjaamisvelvoitteet voivat
luoda mahdollisuuksia
uudenlaisille ratkaisuille
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5

Miten cleantech-hankintoihin
liittyviä riskejä voidaan hallita?

Cleantech-hankintoihin liittyviä riskejä voidaan hallita monin keinoin.
Hankintaorganisaation sisäinen hajanaisuus saattaa aiheuttaa ongelmia,
joihin voidaan kuitenkin vastata kehittämällä organisaation koordinaatiota,
strategiaa ja johtamista. Hankinnan toteutumista edesauttaa hankinnasta
päättäjien tuki samoin kuin muiden intressitahojen myönteinen suhtautuminen. Kehittämällä keinoja hankinnan vaikuttavuuden ja kannattavuuden arvioimiseksi voidaan samalla ennakoida siitä saatavia hyötyjä. Riskejä
voidaan hallita myös hyödyntämällä ratkaisuja, joista on jo olemassa kokemuksia. Tietyt toimintamallit ja sopimusjärjestelyt ovat erityisen tehokkaita
riskienhallinnan välineitä. Hankinnan suunnittelulla voidaan usein rajoittaa myös markkinoiden epätäydellisyydestä aiheutuvia riskejä. Hankintaosaamisen, riskihallinnan ja toimintamallien kehittäminen on samalla strategisen hankintatoiminnan keskeisiä alueita.

5.1 Organisaation johtamismallien ja
toimintakulttuurin kehittäminen voi
auttaa hallitsemaan riskejä
Organisaation koordinaatiota kehittämällä voidaan korjata sisäiseen
hajanaisuuteen liittyviä ongelmia
Hankintayksikön sisäisen yhteistyön puute tai organisatorinen siiloutuminen voi johtaa siihen, ettei hankinnan vaikuttavuutta arvioida koko organisaation, esimerkiksi koko kunnan, näkökulmasta. Sen sijaan yksiköt saattavat arvioida vain omalle yksikölleen aiheutuvia hyötyjä ja kustannuksia.
Tämä saattaa johtaa osaoptimointiin, jossa hankintaorganisaation kokonais
etu sivuutetaan. Kokonaisedun määrittämisen vaikeus voi myös rajoittaa
kiinnostusta uudenlaisia ratkaisuja kohtaan.
Hankintaorganisaation sisäiseen hajanaisuuteen liittyviin ongelmiin
voidaan kehittää ratkaisuja organisaation koordinaatiota kehittämällä. Tämä puolestaan liittyy usein riittävien resurssien ja asiantuntemuksen turvaamiseen hankinnan toteuttamiseen. Näihin haasteisiin on suurissa kaupungeissa kehitetty hallinnollisia ratkaisuja.
Oulussa kaupungin hankintatoimen sisäistä kehittämistä ohjaa konserni
hallinnon strategiaryhmä, joka hyödyntää työssään hankesalkku-työkalua.
Työkalun eräs osa on ympäristösalkku, johon valikoituvat kaupunkistrategian
ja ympäristöohjelman mukaiset sekä toimialan tarpeet huomioivat kehityshankkeet. Hankesalkun avulla voidaan sovittaa yhteen erilaisia tarpeita ja
tavoitteita sekä tunnistaa parhaat tavat edetä hankkeissa ja niiden rahoituksen järjestämisessä.
Helsingissä on muodostettu talous- ja konserniohjauksen yksikkö. Tässä
hallinnollisessa rakenteessa hankinnat, kilpailuttaminen ja konserniohjaus
ovat samassa yksikössä, mikä auttaa tiivistämään yhteistyötä. Espoossa puo-

Hankinnan vaikuttavuutta on
arvioitava koko organisaation
näkökulmasta
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lestaan kaikilla toimialoilla on oma hankintojen avainasiakkuuspäällikkö,
jonka tehtävänä on toteuttaa hankinnat kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Espoossa pyritään myös tiivistämään hankintoihin liittyvää yhteistyötä kaupungin ja konserniyhtiöiden välillä. Jotta tämä tavoite
saavutettaisiin, on kaupungilla oltava nykyistä enemmän tietoa konserniyhtiöiden hankintatarpeista.
Eräs hankinnan suunnitteluun liittyvä haaste on saada tarvittavat asian
tuntijat mukaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Myös hankintaan tarvittavien
taloudellisten resurssien järjestämiseen on oltava riittävästi aikaa. Resurs
sien kohdentamiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi kehittämällä organisaation käytänteitä siten, että strategisesti merkittävät hankinnat tunnistetaan
riittävän aikaisin, jolloin niiden resursointiin on riittävästi aikaa.
Oulussa suunnitellaan taloussuunnittelu- ja ennustamisprosessiin liittyvää sähköistä toimintamallia, jonka avulla pyritään järjestämään tarvittavat
taloudelliset resurssit ja asiantuntijat hankkeeseen riittävän ajoissa. Oulun
hankintastrategiassa (kaupungin hankintaohjelma) myös nimenomaan tunnistetaan se, että hankinnan suunnitteluvaiheessa tulee painottaa resursointia. Oulussa on havaittu, että hankintatoiminnan sisäistä koordinaatiota lisää
kaupungin ja yritysten (tarjoajien) väliset kumppanuussopimusjärjestelyt.
Tällaisten sopimusten toteuttaminen edellyttää käytännössä, että tilaajalla
on tarvittava osaaminen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Samalla syntyy
vuoropuhelua kaupunkiorganisaation eri yksiköiden välillä.

Asiantuntijat ja tarvittavat resurssit
on yleensä saatava mukaan
suunnitteluun alkuvaiheessa

Strategia ja johdon tuki auttavat hallitsemaan hankintoihin liittyviä
riskejä
Tyrnävällä hankinnat on tunnistettu Tyrnävä 2020 -strategian toteuttamis
välineeksi. Hankintastrategia katsotaan mahdollistavan uusien asioiden
kokeilemisen. Strategian eräänä lähtökohtana ovat kestävän kehityksen ratkaisut. Strategia ja johdon tuki muokkaavat yhdessä organisaation
toimintakulttuuria, mikä puolestaan auttaa hallitsemaan hankintoihin liittyviä riskejä. Tyrnävä 2020 -strategiassa myös nimenomaisesti todetaan, että hallittu riskinotto on sallittua.
Myös Iissä on tunnistettu strategian ja johdon tuen välinen yhteys saman
suuntaisti kuin Tyrnävällä. Iin kokemusten mukaan uusien asioiden toteuttamisessa tarvitaan johdon tuki, joka samalla kannustaa henkilöstöä.
Strategia on tapa tukea organisaation aktiivista toimintaa. Iin kunnan ympäristötyötä ohjaa Resurssiviisas Ii tiekartta -ohjelma, jonka avulla toteutetaan kuntastrategiaa. Ohjelman perustana on ollut Sitran Resurssiviisauden
tiekarttamalli. Tiekarttaan perustuvat tavoitteet on sisällytetty myös Iin
kunnan talousarvioon, jolloin ne ovat samalla konkreettisia tavoitteita kunnan eri yksiköille.
Strategian merkitystä riskinhallinnassa on käsitelty aiemmin tarkastusviraston raporteissa Innovatiivisten hankintojen toimintamallit (8/2017)
ja Strategian toteuttaminen innovatiivisissa hankinnoissa (9/2017).22 Viimeksi mainitussa raportissa on käsitelty lähemmin Oulun ja Tampereen
hankintastrategioita.
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Strategia ja johdon tuki
kannustavat kokeilemaan ja
muokkaavat toimintakulttuuria

5.2 Eri sidosryhmien sitouttamisella
voidaan ympäristövaikutuksia omaavalle
hankinnalle saada laajempi hyväksyntä
Hankinnasta päättävien tuen lisäksi hankinnan toteutumista voi edesauttaa
myös muiden intressitahojen, kuten asukkaiden ja käyttäjien, myönteinen
suhtautuminen. Lappeenrannassa paikalliset asukkaat olivat huolestuneita Pien-Saimaan vedenlaadun heikkenemisestä, joten tarve ratkaista ongelma oli yleisesti tiedossa. Asukkaat suhtautuivat sen vuoksi myönteisesti
energiatehokkaan pumppaamon hankintaan, mikä puolestaan johti siihen,
että myös poliittiset päätöksentekijät suhtautuivat pumppaamohankkeeseen
myönteisesti. Lappeenrannan kokemusten mukaan asukkaiden sitoutumiseen voidaan vaikuttaa onnistuneella viestinnällä.
Tampereen raitiotiehanke vaikuttaa lukuisten raitiotien ympäristössä asuvien ihmisten elämään. Tämän kaltaisia hankkeita kohtaan esitetään
usein kritiikkiä. Raitiotiehankkeen hyväksyttävyyden kannalta olikin tärkeää, että suunnitteluvaiheessa kysyttiin asukkaiden ja joukkoliikenteen käyt
täjien näkemyksiä sen toteuttamisesta. Tällä tavalla saatiin kerättyä hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellista tietoa. Asukkailta ja käyttäjiltä
tiedusteltiin mielipiteitä nettikyselyin. Lisäksi järjestettiin erilaisia yleisö-,
sidosryhmä- ja keskustelutilaisuuksia ja tapaamisia. Kuntalaisilta näkemyksiä kartoitettiin muun muassa pysäkkien sijainnista, reittivaihtoehdoista,
raitiotiekatujen toteuttamisesta, pysäkkien liityntäliikenteen järjestelyistä
sekä pysäkkien nimeämisestä.
Käyttäjät voidaan ottaa mukaan myös rajatumpien rakennushankkeiden
toteuttamiseen. Tyrnävällä opettajat ja oppilaat otettiin mukaan Rantaroustin koulun suunnitteluun, ja samalla heidät sitoutettiin hankkeen toteuttamiseen.

Asukkaat voidaan sitouttaa
hankintaan kyselyillä sekä
yleisö-, sidosryhmä- ja
keskustelutilaisuuksilla

5.3 Arvioimalla hankinnan kannattavuus
ja vaikuttavuus voidaan ennakoida siitä
saatavia hyötyjä
Cleantech-hankintojen toteuttamisen eräs ongelma on se, että niiden vaikuttavuutta ja kannattavuutta on vaikea arvioida. Toisaalta ilman vaikuttavuus- ja kannattavuusarvioita hankintojen tekemistä on vaikea perustella
päätöksentekijöille. Esimerkiksi Iin kunnassa lähtökohdaksi kaikissa kestävissä hankinnoissa asetetaan se, että niistä saatava hyöty on pystyttävä määrittämään ja osoittamaan päättäjille. Hyöty voi olla investoinnin elinkaaren
aikana tuomat säästöt. Energiatehokas ratkaisu voi suurista investointi
kustannuksista huolimatta säästää rahaa, jos käyttökustannukset ovat perinteisiä ratkaisuja alhaisemmat.
Cleantech-hankinta voi olla tavanomaista hankintaa kalliimpi, mutta se
voidaan perustella käyttämällä elinkaarivaikutuksia vertailuperusteena. Samalla perusteella voidaan myös kannustaa tarjoajia esittämään innovatiivisia ratkaisuja (ks. luku 3.3). Elinkaarikustannusten laskemiseksi on kehitetty
erilaisia laskentamalleja, esimerkiksi Tanskan ympäristöhallinnon kehittämä TCO (Total Cost of Ownership) ja Ruotsissa kehitetty LCC-laskuri.23
Suomessa elinkaarilaskentamalleja on kehittänyt ainakin Hansel Oy, ja niitä on myös käytetty tiettyjen puitejärjestelyjen kilpailutuksissa.

Hankinta voidaan perustella
päätöksentekijöille kannattavuusja vaikuttavuusarvioinnilla
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Hansel Oy on kehittänyt elinkaarikustannuslaskennan
menetelmiä
Hansel Oy:n kokemusten mukaan elinkaarikustannuslaskentaa (LCClaskenta) kannattaa puitejärjestelyissä hyödyntää pitkäikäisissä,
energiaintensiivisissä ja paljon huoltoa vaativissa kohteissa, joissa
elinkaarikustannusten osuus hankinnan kokonaisarvosta on suuri.
Kehittämishaasteena elinkaarikustannuslaskennassa on ulkoisten vaikutusten, kuten ulkoisten ympäristövaikutusten, huomiointi laskentamalleissa. Pääasiallisesti elinkaarikustannuslaskentaa käytetään tarjouksen vertailuperusteena.

Elinkaarikustannuksille on mahdollista laskea myös niin sanottu vihreä
budjetti, jossa huomioidaan suunnitellun investoinnin elinkaarikustannukset ja pitkän tähtäimen hyödyt.24
Myös hankinnan aiheuttamia ulkoisia ympäristövaikutuksia on mahdollista mitata. Tuotteen tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja hankinnan kohteen elinkaaren aikana
syntyy, nimitetään usein hiilijalanjäljeksi. Vantaan Joutsenmerkki-kerrostalon elinkaaren aikainen hiilijalanjäljen taso on selvitetty erillisessä tutkimuksessa, jossa rakennuksen ilmastokuormitusta on verrattu kolmen muun
vuokrakerrostalon hiilijalanjälkiin.

Vantaan Joutsenmerkki-kerrostalon hiilijalanjälki on mitattu
Suomessa rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä, joten ympäristöystävällisellä rakentamisella on suuri
merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Vantaan vuokrakerrostalojen
hiilijalanjälkitutkimuksen tavoitteena oli vertailtavien rakennusten hiili
jalanjälkien määrittämisen ohella selvittää, millaisin keinoin hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää tulevissa vuokratalokohteissa kustannustehokkaasti. Tarkoituksena on saavuttaa tulevissa rakennuskohteissa
mahdollisimman suuret päästövähennykset mahdollisimman pienin
kustannuksin. Tutkimuksen mukaan uuden Jousenmerkki-kerrostalon
hiilijalanjälki oli vertailtavista kohteista pienin. Tulevissa rakennus
kohteissa ympäristökuormitusta on kuitenkin mahdollista vähentää
esimerkiksi tehostamalla ilmanvaihtoa sekä kiinnittämällä huomiota
materiaalitehokkuuteen ja materiaalivalintoihin.
Kaukolämmön hiilijalanjälkeen vaikuttaa lämmön tuotantotapa.
Vantaalla lämpö tuotetaan jätteenpolttolaitoksessa, mikä vähentää
lämmitysenergian ympäristöjalanjälkeä.
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Hankinnan elinkaaren
aikana syntyvä hiilijalanjälki
voidaan mitata

Hankinnan kohteen luonne voi vaikuttaa huomattavasti siihen, millä tavoin kannattavuutta arvioidaan. Suhteellisen rajatuissa hankinnoissa – kuten
Iin kunnan maalämpöratkaisuissa – arviointia voidaan kehittää hankinta
yksikön omaan asiantuntemukseen tukeutuen. Rakennushankkeissa joudutaan usein arvioimaan hankkeiden kannattavuus suunnitteluvaiheessa
erilaisten laskelmien avulla. Tyrnävän Rantaroustin koulua suunniteltaessa käytettiin kahta toisistaan riippumatonta konsulttiyritystä. Molemmat
näistä yrityksistä arvioivat investointikustannukset ja ylläpitokustannukset erilaisilla menetelmillä.
Laajoissa teollisissa hankkeissa laaditaan yleensä kattava kannattavuusselvitys, jonka laatimisessa useimmiten hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta. Esimerkiksi Riikinvoiman voimalan kannattavuutta arvioitaessa
laadittiin konsulttiselvitys, joka sisälsi muun muassa arvion jätteiden keräysja käsittelyvaihtoehdoista sekä voimalaitoksen teknisistä toteutusvaihto
ehdoista. Lisäksi kannattavuusselvitys sisälsi erilliset kannattavuuslaskelmat
eri tuotantovaihtoehdoille ja suunnitelman hankkeen toteuttamisen aikatauluksi. Tampereen raitiotiehankkeesta tehtiin suunnitteluvaiheessa lukuisia kannattavuusselvityksiä sekä vaikutusarviointi.

Tampereen raitiotien vaikuttavuutta on arvioitu monista eri
näkökulmista
Tampereen raitiotien taloudellista kannattavuutta on arvioitu useilla tavoilla jo 2000-luvulla hankkeen eri suunnitteluvaiheissa. Tampereen raitiotiehankkeesta valmistui lisäksi vuonna 2016 vaikutusten
tutkimusraportti, jossa arvioitiin hankkeen vaikutuksia laaja-alaisesti monista eri näkökulmista. Raportissa tarkasteltiin ensinnäkin hankkeen ihmisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön ja maisemaan
kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi arvioitiin ympäristövaikutuksia, alueja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia, liikenteellisiä vaikutuksia,
elinvoimavaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia sekä hankkeen rakentamisen aikaisia vaikutuksia. Hankkeen erilaisia lopputuloksia vertailtiin
kahden eri skenaarion perusteella vuosina 2025 ja 2040. Nämä ennusteet koskivat tilanteita, jossa raitiotie on toteutettu ja jossa hankkeen
toteuttamisesta vaihtoehtoisesti on luovuttu. Raportin lisäksi syksyllä
2016 raitiotiehankkeesta saatiin eri sidosryhmiltä 78 lausuntoa, joita
verrattiin vaikutusarviointiraporttiin.

Hankinnan kannattavuusarvioinnissa voidaan hyödyntää myös aiempia kokemuksia. Tilaajan aikaisempi tietämys hankittavista ratkaisuista vähentää usein hankinnan riskejä. Vantaan Hakunilan Joutsenmerkki-kerros
talon hankintaa toteutettaessa tietoisuus siitä, että valitut materiaalit olivat
koeteltuja ja hyvin testattuja, vähensi osaltaan hankkeen riskejä. Toisaalta
materiaalien tarkka valintaprosessi rakennusvaiheessa oli myös työlästä.
Koeteltujen ratkaisujen hankkiminen voi merkitä myös sitä, ettei hankita
uusinta mahdollista tekniikkaa. Esimerkiksi Naantalin voimalahankinnassa
tavoitteena oli hankkia ”viimeisintä toimivaa tekniikkaa”. Riskinhallinnas-

Riskejä voi hallita myös välttämällä
uusimpia teknisiä ratkaisuja
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sa voidaankin joutua punnitsemaan ratkaisun innovatiivisuutta ja toimintavarmuutta. Täysin uuden vaihtoehdon valitseminen merkitsee usein uusiin
ratkaisuihin (edelläkävijyyteen) liittyvien riskien hyväksymistä. Naantalin
hankkeessa riskiarvioinnissa nousi esiin myös mahdollisuus saada hankkeelle valtiontukea, jonka hanke kuitenkin menetti päädyttyään hyödyntämään koeteltua teknologiaa.

5.4 Hankintamalleilla ja -sopimuksen
määräyksillä voidaan hallita riskejä
Sopimusmallin valinta on rakennushankkeissa usein keskeinen
riskinhallintakeino
Allianssimallissa tilaaja voi allianssin osapuolena vaikuttaa ratkaisuihin ja
hanke voidaan suunnitella kokonaisuutena (ks. luku 3.4). Samalla erilaiset
muutostilanteet voidaan ratkaista joustavasti ilman asioiden oikeudellistumista (”ilman lakimiehiä”). Tampereen raitiotiehankkeessa ja Naantalin
voimalassa hankkeen toteuttamistavaksi valittiin allianssi pitkälti riskinhallintasyistä. Tampereella harkittiin hanketta suunniteltaessa sopimusmallia, jossa laaja konsortio olisi vastannut hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta. Toteuttamistavaksi valittiin kuitenkin allianssi, koska kaupungilla
oli siitä hyviä kokemuksia ja hankkeeseen liittyi paljon epävarmuustekijöitä.

Allianssisopimuksessa on tälle sopimusmallille ominaisia
riskinhallintarakenteita
Allianssisopimus sisältää tiettyjä ehtotyyppejä, jotka liittyvät selkeästi nimenomaan riskinhallintaan. Allianssin osapuolet jakavat hankkeen
toteutukseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Sopimus sisältää bonus–
sanktio-ehtojärjestelmän, jossa palkkioiden maksaminen perustuu sovittujen avaintavoitteiden saavuttamiseen. Sanktiomekanismit on mitoitettava oikein, sillä liian suuret sanktiot voivat johtaa siihen, että
urakoitsijoiden mielenkiinto hankkeen toteuttamista kohtaan laskee.
Allianssimallin kehitysvaiheessa laaditaan kustannusarvio, joka ei
myöhemmin muutu. Toimintamallin kustannusrakenne on siten avoin.
Allianssisopimus sisältää myös riskivarauksen (riskinjakopotin), joka puretaan hankkeen riskien mahdollisesti toteutuessa. Tavoitteena
on, että riskeihin varautuminen on avointa eikä tarjoushintoihin sisälly
piilotettuja riskivarauksia. Tiedon jakaminen avoimesti allianssin osa
puolten kesken auttaa samalla hallitsemaan hankkeen riskejä.
Riitaisuuksien syntyminen rakennushankkeissa on yleensä selkeä
riski, joka voi rajoittaa osapuolten yhteistyömahdollisuuksia kysymyksessä olevan hankkeen lisäksi tulevaisuudessa. Allianssimallille ominaista on välttää esittämästä oikeudellisia vaatimuksia hankkeen muille
osapuolille. Mahdolliset ristiriitatilanteet ratkaisee allianssin johto
ryhmä yksimielisellä päätöksellä. Käytännössä toimintatapa voi myös
pakottaa osapuolet tekemään sovintoratkaisun. Jos yksimielistä päätöstä ei saavuteta, on vaihtoehtona allianssin purkaminen. Tämä ratkaisu ei yleensä ole allianssin osapuolten etujen mukainen.
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Allianssimallissa tilaaja voi
vaikuttaa ratkaisuihin ja
hanke voidaan suunnitella
kokonaisuutena

Sekä Naantalin että Tampereen rakennushankkeissa vain riskialtteimmat
osat toteutettiin allianssimallilla. Naantalissa allianssilla toteutettiin
rakennusurakka ja muissa hankkeen osissa (EPCM-projektikoordinaatiomalli, kattilatoimitus, turbiinitoimitus, polttoaineenkäsittely ja allianssin
alihankintasopimukset) käytettiin perinteisiä sopimusmalleja. Tampereen
raitiotiehankkeessa allianssilla toteutetaan raitiotie ja perinteisellä sopimus
mallilla raitiotievaunuhankinnat.
Toisin kuin kokonaisvastuu-urakkasopimuksessa, jossa urakoitsija vastaa
hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta, allianssimallissa tilaaja voi allianssin osapuolena vaikuttaa asioihin, ja hanke voidaan suunnitella kokonaisuutena. Esimerkiksi Naantalin kokemusten mukaan CHP-voimalaitoksen
kaltaiseen monimutkaiseen rakennushakkeen toteuttaminen kokonais
vastuu-urakka-tyyppisellä sopimuksella ei ole tarkoituksenmukaista, koska
yhdelläkään urakoitsijalla ei yksin ole hankkeen toteuttamiseksi tarvittavaa
osaamista, eikä tilaaja voi tällaisessa sopimusmallissa vaikuttaa hankkeen
toteuttamiseen.
Monesti kokonaisvastuu-urakkasopimus voi kuitenkin olla sopiva riskin
jakomalli. Esimerkiksi Säkylän maaperän ja pohjaveden in situ -kunnostus
hankkeessa tarjoajayrityksellä on hankkeen toteuttamisessa tarvittava
osaaminen, eikä tilaajalla ole tarvetta osallistua aktiivisesti puhdistustyön
toteuttamiseen. Kun lisäksi vastuu riskialttiin kunnostustyön onnistumisesta on tarjoajayrityksellä ja sopimus on kiinteähintainen, sopimus on tilaajan näkökulmasta onnistunut riskinjakomalli.
Kokeiluluonteisissa projekteissa sopijapuolten vastuusuhteita voidaan
muuttaa siten, että tarjoajayrityksen on helpompi sitoutua riskialttiiseen
kehityshankkeeseen. Yleensä bussiliikenteen kilpailutukset perustuvat siihen, että eri linjoille valitaan palveluntarjoajat, jotka hankkivat itse tarvittavan bussikaluston. Sen sijaan HSL on hankkinut ensimmäiset sähköbussit
omistukseensa, joten liikennöitsijät voivat tutustua busseihin ilman suuria
taloudellisia riskejä. Sopimuksen ehdot eivät palveluntarjoajan kannalta ole
muutoinkaan yhtä ankaria kuin tavanomaisen liikennöintisopimuksen ehdot.
Myös yhteishankintaan perustuvaa puitesopimusjärjestelyä voidaan
käyttää riskinhallintakeinona. Esimerkiksi Iin kunnassa yhteishankinta
menettely alensi aurinkopaneelihankintojen tekemisen kynnystä. Kun tällainen vaihtoehto oli olemassa, Ii toteutti kerralla varsin suuren paneelihankinnan ja samalla kymmenkertaisti aurinkoenergiatuotantonsa. Puitejärjestelyn
toteuttajalla KL-kuntahankinnat Oy:llä oli asiantuntemusta tällaisen hankinnan toteuttamiseen, mikä puolestaan laski kunnan kynnystä toteuttaa
mittavia hankintoja. Jos puitejärjestelyä ei olisi ollut olemassa, olisi Iin kunnassa lähdetty liikkeelle maltillisemmin.

Myös perinteinen
kokonaisvastuu-urakka voi
olla tarkoituksenmukainen
riskinjakomalli

Kokeiluluonteisissa hankkeissa
vastuusuhteita voidaan
muuttaa alan vakiintuneista
käytänteistä poikkeaviksi

Puitesopimukseen perustuvia
yhteishankintoja voidaan
käyttää riskien hallintaan

Vuorovaikutukselliset suunnittelu- ja toteutusmallit ovat usein myös
tapoja hallita riskiä
Markkinavuoropuhelun avulla tilaaja voi tutustua hankinnan suunnittelu
vaiheessa markkinoihin ja markkinoilla olevia vaihtoehtoihin. Vuorovaikutuksen mahdollistavalla hankintamenettelyllä (kilpailullinen neuvottelu
menettely tai neuvottelumenettely) puolestaan voidaan usein varmistaa,
että osallistujat ymmärtävät hankintakokonaisuuden ja pystyvät laatimaan
oikean sisältöisen tarjouksen (ks. luku 3.1). Myös vuorovaikutuksen mahdollistavat sopimusmallit, kuten allianssi, sekä yhteiskehittämisen mallit
voivat olla keinoja hallita riskejä. Esimerkiksi HSL:n sähköbussikokeilusta
saamien kokemusten mukaan käytännön ongelmat tuntevien henkilöiden
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on oltava mukana kehittämistyössä. Liikennöitsijöiden palaute on tärkeää
hankkeen jatkokehityksessä. Saatuun palautteeseen perustuvat teknisten
vikojen korjausprosessit ja niiden hallinta ovat samalla riskinhallintaa.
Erilaiset vuorovaikutukselliset suunnittelu- ja toteutusmallit paitsi auttavat hallitsemaan riskejä, myös kannustavat innovatiiviseen hankintaan.
Siten riskienhallintaa voi kehittää parantamalla innovatiivisuuteen kannustavien toimintatapojen osaamista hankintamenettelyssä. Tähän vuorovaikutuksellisten toimintamallien kahtalaiseen merkitykseen on kiinnitetty
huomiota myös tarkastusviraston aiemmassa raportissa Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit (8/2017).25
Innovatiiviseen hankintaan ei kuitenkaan välttämättä aina liity vuoro
vaikutuksellisia toimintamalleja. Esimerkiksi Säkylän maaperän ja pohja
veden injektointimenetelmällä toteutettu in situ -kunnostamishanke perustui nimenomaan tarjoajayrityksen osaamisen ja kehitystyön hyödyntämiseen.
Tilaaja ei nimenomaan halunnut puuttua urakoitsijan toimintaan. Hanke
toteutettiin kokonaisvastuu-urakkana.

Vuorovaikutukselliset
suunnittelu- ja toteutusmallit
kannustavat usein innovoimaan

Sopimuksella voidaan sitouttaa tarjoajia laadukkaaseen työhön
Rantaroustin koulun sopimusjärjestelyyn liittyy elinkaarisopimukselle ominainen 20 vuoden palvelusopimusvaihe. Tällainen ylläpitovastuu kannustaa rakennusyhtiötä laadukkaaseen rakennustyöhön. Rantaroustin koulu on
rakennettu Tyrnävän kunnan hankkimalla rahoituksella eikä ”aidon” elinkaarisopimusmallin rahoitusmallilla, jossa hankinta rahoitetaan säännöllisinä sopimusjakson aikana suoritettavina maksuina.
Laadullisten tavoitteiden saavuttamiseen voidaan kannustaa erilaisilla bonus–sanktio-ehdoilla, jotka ovat keskeinen osa esimerkiksi allianssi
sopimusmallia. Ehdot sitouttavat allianssin osapuolia yhteisiin tavoitteisiin.
Myös perinteisillä takuuehdoilla voidaan hallita sopijapuolten välistä riskiä. Tavarahankinnoissa toimittajalta voidaan edellyttää sitoutumista pitkään takuuaikaan. Pitkä takuu kannustaa urakoitsijaa laadukkaaseen työhön, koska yritys joutuu vastaamaan takuuajan huolloista. Esimerkiksi Iin
kunnassa pitkän takuun vaatimus on asetettu led-valoille.

5.5 Markkinaepätäydellisyyksistä aiheutuvia
riskejä voidaan hallita
Tarjoushinnan taso voidaan usein määrittää myös kilpailun ollessa
rajoittunutta
Julkiseen hankintamenettelyyn perustuvan tarjouskilpailun keskeinen tarkoitus on markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, mikä yleensä parantaa ostajan mahdollisuuksia hankkia hinta-laatusuhteeltaan mahdollisimman hyviä tavaroita ja palveluita. On kuitenkin mahdollista, että markkinoilla
on tarjontaa vain vähän ja hankintayksikkö saa vain yhden tarjouksen. Myös
tällaisessa tilanteessa voidaan usein varautua siihen, että saatu tarjoushinta
ei nouse liian korkeaksi.
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Elinkaarisopimus kannustaa
tarjoajaa toteuttamaan
hankinnan laadukkaasti

Tyrnävän Rantaroustin koulun tarjouskilpailussa oli kilpailutus
menettelyn loppuvaiheessa mukana ainoastaan yksi toimittaja, jolta saatiin
tarjous. Kunnalla oli kuitenkin käytettävissä kahden toisistaan riippumattoman konsulttiyrityksen laatimat laskelmat. Nämä olivat samalla varjo
hintoja, joiden perusteella arvioitiin, ettei tarjoushinta nouse liian korkeaksi.
Tehtäessä hankinta suorahankintana nousee usein esiin kysymys tarjous
hinnan tason arvioinnista. Vantaan Joutsenmerkki-kerrostalon hankinta oli
koerakentamiskohde, ja se toteutettiin suorahankintana hankintayksikön
aiemman kehityskumppaniyrityksen kanssa. Tarjoushinnan arvioinnissa
hyödynnettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymien VAV Asunnot Oy:n hankkeiden keskihinta-arvioita, joihin saatua
tarjousta verrattiin. Tarjoushinta jäi keskihinnan alapuolelle. Urakoitsija
oli ollut hankkeen suunnittelussa alusta alkaen mukana, mikä puolestaan
vähensi hankkeeseen liittyviä riskejä ja niiden vaikutusta tarjoushintaan.
Hankkeen rakennuskustannukset hyväksyi ARA.
HSL:n suorahankintana toteuttamassa sähköbussihankinnassa b
 ussien
hinnan muodostumista arvioitiin monista eri näkökulmista. HSL:n tiedossa oli perinteisten dieselbussin hinnat, johon sähköbussien hintaa verrattiin. Toisaalta HSL pystyi arvioimaan sähköbussien tiettyjen keskeisten
osien (akkupaketin ja virroittimen) hinnan sekä alkuvaiheen suunnittelu
kustannukset. Tämän arvioinnin perusteella HSL päätyi siihen, että sähkö
bussin hinta on perinteiseen sähköbussiin verrattuna kaksinkertainen.
Säkylän maaperän ja pohjaveden in situ -kunnostuksessa injektointi
menetelmällä urakoitsijan esittämä tarjoushinta havaittiin sopivaksi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Säkylän puhdistushankkeessa vertailukohtana
voitiin käyttää suojapumppausmenetelmää, joka oli uuteen injektointi
menetelmään nähden kallis, hidas ja suhteellisen tehoton.

Investointilaskelmia voidaan
käyttää hyväksyttävän
tarjoushinnan määrittelyssä

Myös suorahankinnoissa
voidaan usein varmistaa, ettei
tarjoushinta nouse liian korkeaksi

Markkinoiden toimivuuteen liittyviin riskeihin voidaan varautua
hankinnan suunnittelussa
Yksittäinen tarjoaja voi päästä markkinoilla asemaan, jossa se voi kilpailijoista välittämättä päättää hinnoista tai toimitusehdoista. Tällaisen yrityksen voidaan sanoa olevan markkinoilla määräävässä asemassa.
HSL:n tavoitteena oli sähköbussien pilotointihankkeen aikana kehittää sähköbussimarkkinoita siten, että markkinoille syntyy kilpailua. Vasta
pilottivaiheen jälkeen sähköbussiliikenne kilpailutettiin tarjouskilpailulla
vuoden 2018 lopussa. HSL pyrki estämään sellaisen tilanteen syntymisen,
jossa jokin yksittäinen tarjoaja saisi markkinoilla määräävän aseman.
Vaikka markkinoilla lähtökohtaisesti olisi tarjontaa, on mahdollista, että
hankintayksikkö ei saa lainkaan tarjouksia tai se saa vain yhden tarjouksen.
Riski korostuu, jos markkinoilla jo lähtökohtaisestikin on vain vähän sellaisia tarjoajia, jotka voisivat osallistua tarjouskilpailuun. Kynnystä tarjous
kilpailuun osallistumiseen voi tällaisessa tilanteessa nostaa myös suuret
tarjouskustannukset. Esimerkiksi suurten voimalaitoshankintojen kilpailutuksiin osallistuminen vaatii huomattavan paljon resursseja. Joissakin
tilanteissa hankintayksikkö voi vaikuttaa markkinoilla olevien tarjoajien
kiinnostukseen ajoittamalla hankinta taloudelliseen laskusuhdanteeseen.
Esimerkiksi Riikinvoiman voimalan tarjouskilpailu järjestettiin lasku
suhdanteen aikana, mikä ilmeisesti lisäsi tarjoajien kiinnostusta hanketta kohtaan.

Kehityshankkeen avulla voidaan
luoda markkinoille kilpailua

Hankinnan ajoittaminen
laskusuhdanteeseen voi
lisätä tarjoajien kiinnostusta
kilpailutusta kohtaan
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Markkinavuoropuhelun tavoitteena on usein hankinnan suunnittelu siten, että potentiaalisten toimittajien määrä ei rajaudu liikaa (ks. luku 3.1).
Toisaalta myös kilpailullisen menettelyn tai neuvottelumenettelyn käyttämisellä voidaan pyrkiä varmistamaan, että neuvotteluihin osallistuvat tarjoajat pystyvät jättämään tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen (Ks. luku
3.2). Tarjousten virheellisyys ja tarjoajien tai tarjousten sulkeminen kilpailusta rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntää markkinoilla olevaa kilpailua.
Saatujen tarjousten virheitä voidaan tietyissä tilanteissa korjata neuvottelu
menettelyssä. Kivisalmen pumppuratkaisua kilpailutettaessa kaikki saadut tarjoukset osoittautuivat tarjouspyynnön vastaisiksi. Lappeenrannan
kaupunki hyödynsi tässä tilanteessa hankintalain mukaista mahdollisuutta siirtyä neuvottelumenettelyyn, jonka kuluessa tarjoukset täsmennettiin
vertailukelpoisiksi.
Tarjoajien määrää voi lisätä myös sallimalla vaihtoehtoiset tarjoukset.
Tämä mahdollisuus voi toisaalta myös vaikeuttaa tarjousten vertailua. Lappeenrannan pumppuratkaisua hankittaessa tarjouspyyntö olisi voitu toteuttaa myös siten, että vaihtoehtoisen tarjouksen antamisen mahdollisuuden
asemasta tarjouspyynnössä olisi kuvattu tavoitteet, jotka tarjottavan ratkaisun on täytettävä.

Vaihtoehtoisen tarjouksen
mahdollisuus ja hankinnan kohteen
määrittely tavoitteiden perusteella
voi lisätä tarjoajien määrää

5.6 Cleantech-hankintojen riskienhallinta on
vaativa kokonaisuus
Julkisissa hankinnoissa voidaan erottaa suunnittelu-, hankintamenettely- ja
hankintasopimusvaihe. Erilaiset riskinhallintakeinot, jotka voidaan hahmottaa riskinhallinnan sateenvarjoina, voivat liittyä useampiin vaiheisiin eikä
niiden kohdistaminen tarkasti tiettyyn hankeosaan välttämättä ole mahdollista (kuvio 4). Hankinnat ovat myös erilaisia, eikä kaikkia keinoja tarvita jokaisessa hankinnassa.
Monet riskinhallinnan osa-alueet painottuvat suunnitteluvaiheeseen,
jossa korostuvat hankintaorganisaation toimintakulttuurin ja johtamis
mallien kehittäminen, sidosryhmien sitouttaminen, tarjoushinnan tason
määrittäminen, hankinnan kannattavuuden arviointi ja markkinoiden toimivuuteen varautuminen.
Vaikka suuri osa riskinhallinnan sateenvarjoista sijoittuu yleensä suunnitteluvaiheeseen, erilaisilla vuorovaikutuksellisilla toimintamalleilla on
usein merkitystä kaikissa kolmessa vaiheessa. Vuorovaikutusta voidaan siten pitää kolmen sateenvarjon riskinhallintavälineenä.
Hankintasopimuksen suunnittelu aloitetaan yleensä jo hankinnan valmisteluvaiheessa. Sopimuksen merkitys painottuu kuitenkin sopimuksen
solmimisen jälkeiseen vaiheeseen. Hankintasopimus on luonteenomaisesti
riskinhallintaväline, jolla luodaan puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle
ja riskinhallinnalle. Sopimuksen merkitys riskinhallintavälineenä on siten
huomattava ja se voidaankin nähdä hankinnan viimeisen vaiheen riskin
hallinnan suurikokoisena sateenvarjona.
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Riskinhallinta painottuu hankinnan
suunnitteluvaiheeseen

Vuoro
vaikutukselliset
toimintamallit

Vuoro
vaikutukselliset
toimintamallit

Vuoro
vaikutukselliset
toimintamallit

Johtamismallien
kehittäiminen
Sidosryhmien
Kannattasitouttaminen
vuuden ja
vaikuttavuuden
arviointi
Organisaation
toimintakulttuurin
kehittäminen
Koeteltujen
Tarjousratkaisujen
hinnan tason
hyödyntäminen määrittäminen

Hankintasopimus

Markkinoiden
toimivuuden
varmistaminen

Hankinnan suunnittelu

Hankintamenettely

Hankintasopimus

Kuvio 4: Hankintojen riskinhallinnan sateenvarjot

Monissa tarkastuksen aikana käydyissä keskusteluissa nousi esiin kysymys hankintayksiköiden asiantuntemuksen ja osaamisen kehittämisen
tarpeista. Yleensä kaikkea tarvittavaa osaamista ei ole yhdellä taholla, joten hankintoja toteutettaessa tarvitaan erilaisen osaamisen yhdistämistä.
Ympäristöystävällisten hankintojen toteuttamista tukevien hyvien toimintamallien, samoin kuin hankintojen riskinhallintakeinojen hyödyntäminen edellyttävät osaamista. Osaamisen ja hankintojen johtamisen, toimintamallien sekä riskinhallinnan kehittämistä tarvitaan myös innovatiivisten
hankintojen toteuttamiseen. Näiden osa-alueiden kehittäminen on samalla strategisen hankintatoiminnan keskeisiä alueita. Käytännössä toimintamallien, riskinhallinnan ja osaamisen kehittäminen nivoutuvat kehittyneessä hankintastrategiassa toisiinsa.

Riskinhallinta, toimintamallit ja
osaaminen ovat keskeinen osa
strategista hankintatoimintaa
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Hankintastrategiassa voidaan tunnistaa osaamisen,
riskinhallinnan ja toimintamallien yhteydet
Oulun vuonna 2017 käyttöönottamassa hankintastrategiassa (kaupungin hankintaohjelmassa) toimintamallit ovat osa innovatiivisen
hankintatoiminnan kehittämistä. Samalla toimintamallien hyödyntäminen nivoutuu hankintaosaamisen kehittämiseen. Riskien hallinta
puolestaan on osa strategiaan kuuluvaa hankintojen hallinnan kehittämistä. Oulun strategiassa myös tunnistetaan hankinnan riskien sekä
kannattavuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin välinen yhteys. Strategian
lähtökohtana on se, että hankinnan vaikuttavuuspotentiaalin ollessa riskiä suurempi, riski yleensä kannattaa ottaa. Vaikuttavuuden ar
viointi luo siten samalla perustaa riskinhallinnalle. Toisaalta erilaisten
riskinhallintakeinojen kehittäminen voi muutoinkin vähentää hankinnan riskejä ja alentaa hankinnan toteuttamisen kynnystä.

Ympäristöystävällisten hankintojen tunnistaminen strategisesti merkittäviksi myös edesauttaa riittävän osaamisen varaamista niiden toteuttamiseen, sillä strategisesti merkittäviin asioihin kohdennetaan yleensä resursseja. Toisaalta hankintaosaamisen kehittäminen voi vapauttaa resursseja
vaativien hankintojen toteuttamiseen. Kun tavanomaiset hankinnat voidaan toteuttaa sujuvasti, on osaamisresursseja mahdollista kohdentaa strategisesti tärkeille (ympäristöystävällisille) hankinnoille.
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen
Tarkastuksen alkuperäinen tavoite oli selvittää, onko cleantech-hankinnoilla
onnistuttu edistämään näille hankinnoille ja cleantechille asetettuja
politiikkatavoitteita ja miten cleantech-hankintatoimintaa voidaan kehittää. Tarkastus päätettiin jakaa kahteen osaan: 1) Cleantech-hankintojen
toteuttaminen ja 2) Cleantech-hankintojen kehittäminen julkishallinnossa. Molemmista osista päätettiin tehdä erilliset raportit. Samalla tarkastusten tavoitteita ja tarkastuskysymyksiä täsmennettiin vastaamaan raporttien
täsmentynyttä sisältöä.
Tarkastusta voivat hyödyntää valtioneuvosto ja eduskunta sekä cleantech-
hankintoja tekevät valtion ja kuntien hankintayksiköt samoin kuin hankintoja toteuttavat yritykset.

Tarkastuksen kohde
Tämä tarkastus perustuu erilaisten cleantech-hankintojen analyysiin. Tarkastellut hankinnat ja hankintayksiköt sijaitsevat eri puolella Suomea. Tapausten tarkastelussa ei rajauduttu vain kysymyksessä olevaan hankintaan,
vaan tarkasteltavaksi otettiin myös hankintayksikön toimintaperiaatteet ja
hankintastrategia. Tavoitteena oli hahmottaa cleantech-hankintoja laajaalaisesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteeksi valittiin seuraavat hankinnat:
–– Helen Oy:n Esplanadin lämpöpumppujen/jäähdytyskeskuksen hankinta
–– Helsingin seudun kuntayhtymän (HSL) pääkaupunkiseudun sähköbussi- ja latauslaitehankinnat
–– VAV Asunnot Oy:n Vantaan Hakunilassa sijaitsevan Joutsenmerkkivuokrakerrostalon hankinta
–– Leppävirralla sijaitsevan Riikinvoima Oy:n jätevoimalan hankinta
–– Iin kunnan aurinkopaneeli- ja sähköautohankinnat
–– Tyrnävän kunnan Rantaroustin koulun hankinta
–– Lappeenrannan kaupungin Kivisalmen pumppaamon ja sähkö
autojen hankinnat
–– Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Naantalin monipolttoaine
voimalaitoksen (CHP) hankinta
–– Tampereen raitiotien ja vaunukaluston hankinnat
–– Lahden päällystehankinta, jossa on käytetty bitumikattorouhetta asfalttimassassa
–– Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon maaperän ja pohjaveden in
situ -kunnostus Säkylässä
–– Espoon Koulu palveluna -toimintamalli, joka perustuu olemassa
olevien tilaresurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen.
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Tarkastuksessa hyödynnettiin myös asiantuntijahaastatteluita ja tieto
pyyntöjä. Joillekin yllä mainituille hankinnoille otettiin myös vertailu
kohteita, joista hankittiin tietoja ennen kaikkea kirjallisten tietopyyntöjen
avulla. Tällä tavoin tarkasteltiin Tampereen sähköbussihankintoja, Kotkan
autojen yhteiskäyttöpalvelua, Suomen Washingtonin suurlähetystön toteuttamista sekä Iin kunnan Haminan koulun hankintaa. Lisäksi tarkastuksessa kartoitettiin Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintojen
toteuttamista koskevia periaatteita.
Tarkastellut hankinnat ovat kuntasektorin hankintoja lukuun ottamatta
Säkylän maaperän ja pohjaveden puhdistushanketta sekä Suomen Washingtonin suurlähetystön toteuttamista. Lahden päällystehankinnassa hyödynnettyä kiertotalouden ratkaisua käytetään myös Lahden eteläisen kehätien
toteutuksessa. Hankintaa on toteuttamassa muun muassa Liikennevirasto.
Tarkastuksessa selvitettiin, millaisia käytännön ongelmia cleantechhankinnoilla ratkaistaan ja millaisia toimintatapoja cleantech-hankintoja
toteutettaessa voidaan hyödyntää. Lisäksi tarkasteltavaksi otettiin erilaiset
cleantech-hankintoihin liittyvät riskit ja niiden hallintatavat.
Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunto valtiovarain
ministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriötä, ympäristöministeriöltä ja maaja metsätalousministeriöltä. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristö
ministeriö antoivat luonnoksesta lausunnon. Valtiovarainministeriö
sekä maa- ja metsätalousministeriö ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa
tarkastuskertomusluonnoksesta. Lausunnoissa annettu palaute on otettu
huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä
tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

1.

Kriteerit: Cleantech- ja innovaatiostrategioiden tavoitteet

––
––

Millaisia ovat cleantech-hankinnat ja millaisia ongelmia niillä pyritään ratkaisemaan?
Osakysymys 1: Millaisia ominaispiirteitä
cleantech-ratkaisuilla on?
Osakysymys 2: Millaisia ongelmia cleantech-
ratkaisuilla pyritään ratkaisemaan?

Aineistot: Cleantech-hankintoihin liittyvät politiikka-
asiakirjat, virallismateriaali ja tutkimusraportit, tarkastuksen kohteena olleisiin hankintoihin liittyvä
haastattelumateriaali sekä kirjalliset tietopyyntövastaukset, Hansel Oy:n sekä KL-Kuntahankinnat Oy:n
tietopyyntövastaukset
Analyysimenetelmät: Aineiston laadullinen analyysi

2.

––
––

Millä tavoin cleantech-hankintojen toteuttaminen edesauttaa niille asetettujen tavoitteiden toteuttamista?
Osakysymys 1: Miten cleantech-hankintoja voidaan suunnitella?
Osakysymys 2: Millaisia menettelytapoja cleantech-hankintojen toteuttamisessa voidaan käyttää?

Kriteerit: Cleantech- ja innovaatiostrategioiden tavoitteet
Aineistot: Cleantech-hankintoihin liittyvät politiikka-
asiakirjat, virallismateriaali ja tutkimusraportit, tarkastuksen kohteena olleisiin hankintoihin liittyvä
haastattelumateriaali sekä kirjalliset tietopyyntövastaukset, Hansel Oy:n sekä KL-Kuntahankinnat Oy:n
tietopyyntövastaukset
Analyysimenetelmät: Aineiston laadullinen analyysi

3.
––
––

Millaisia oikeudellisia riskejä ja mahdollisuuksia
cleantech-hankintoihin liittyy?
Osakysymys 1: Millaisia oikeudellisia riskejä
cleantech-hankintoihin liittyy?
Osakysymys 2: Millaisia mahdollisuuksia sääntely voi luoda hankintojen toteuttamiselle?

Kriteerit: Cleantech- ja innovaatiostrategioiden tavoitteet
Aineistot: Cleantech-hankintoihin liittyvät politiikka-
asiakirjat, virallismateriaali ja tutkimusraportit, tarkastuksen kohteena olleisiin hankintoihin liittyvä
haastattelumateriaali sekä kirjalliset tietopyyntövastaukset, Hansel Oy:n sekä KL-Kuntahankinnat Oy:n
tietopyyntövastaukset
Analyysimenetelmät: Aineiston laadullinen analyysi
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4.
––

––
––

––
––
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Miten cleantech-hankintoihin liittyviä riskejä voidaan hallita?
Osakysymys 1: Millä tavoin organisaation
johtamismallit ja toimintakulttuuri auttaa hallitsemaan riskejä?
Osakysymys 2: Millä tavoin sidosryhmien hyväksyntä auttaa hallitsemaan riskejä?
Osakysymys 3: Miten hankinnan kannattavuuden ja vaikuttavuuden arviointi auttaa hallitsemaan riskejä?
Osakysymys 4: Miten hankintamallit ja sopimus
määräykset auttavat hallitsemaan riskejä?
Osakysymys 5: Miten markkinaepätäydellisyyksistä aiheutuvia riskejä voidaan hallita?

Kriteerit: Cleantech- ja innovaatiostrategioiden tavoitteet
Aineistot: Cleantech-hankintoihin liittyvät politiikka-
asiakirjat, virallismateriaali ja tutkimusraportit, tarkastuksen kohteena olleisiin hankintoihin liittyvä
haastattelumateriaali sekä kirjalliset tietopyyntövas
taukset, Hansel Oy:n sekä KL-Kuntahankinnat Oy:n
tietopyyntövastaukset
Analyysimenetelmät: Aineiston laadullinen analyysi
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Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus alkoi 3.10.2017 ja päättyi 7.1.2019.
Haastattelut hankintayksiköissä, joissa tarkastuksen kohteeksi valitut
hankinnat oli tehty, toteutettiin 27.10.2017–8.5.2018. Haastattelumateriaalia
täydennettiin lisätietopyynnöillä.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas
ja tuloksellisuustarkastusneuvos Markku Turtiainen. Tarkastusta ohjasi
tuloksellisuustarkastusneuvos Markku Turtiainen.

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset
Kyseessä ei ole laillisuustarkastus eikä tarkastuksessa ole arvioitu esimerkiksi
sitä kysymystä, onko tarkastuksen kohteena olleet hankintamenettelyt toteutettu hankintasäännösten mukaisesti.
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