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Esipuhe 

Julkisten hankintojen vaikutus energiankulutukseen ja siitä johtuviin kasvihuonekaasupääs-
töihin (JUHA-hanke) oli ympäristöministeriön ympäristöklusteriohjelmasta rahoitettu Moti-
va Oy:n ja Efeko Oy:n yhteishanke (nro 164). Se liittyi myös kauppa- ja teollisuusministeri-
ön Motiva Oy:ltä tilaamaan työhön julkisten hankintojen kehittämiseksi. Tavoitteena oli 
tuottaa pohjatietoa julkisten hankintojen energiankäyttö- ja päästövaikutuksista ja tehdä sen 
perusteella ehdotuksia julkisia hankintoja koskevan ohjeistuksen uudistamiseksi.  

Hankinnoissa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi useiden tuotteiden ja palvelu-
jen elinaikanaan käyttämän energian määrään ja sen kautta syntyviin kasvihuonekaasupääs-
töihin. Energian oston yhteydessä päästöihin voidaan vaikuttaa ratkaisevasti, kun sähkön 
tuotantotapa tai käytettävä polttoaine määritellään.  

Energiankäytön tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia voidaan käyttää hankintakriteerei-
nä. Uusien hankintadirektiivien mukaan ympäristönäkökohdat sopivat hyvin hinnan ja mui-
den kokonaistaloudellisten perusteiden rinnalle. Ympäristömyötäiset tuotteet eivät välttämät-
tä ole aina edes kalliimpia. Erityisesti tämä koskee kallistuvan energian markkinoita. 

Julkisten hankintojen kokonaisarvo, valtio- ja kuntasektori yhteen laskien on runsaat 20 
miljardia euroa vuodessa. Suuri osa tästä on kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten 
organisaatioiden hankintoja. Yli puolet hankinnoista kohdistuu palveluihin, loput kulutus-
hankintoihin ja kiinteistöjen ylläpitoon. Hankintoihin liittyvän välittömän energiankäytön 
määrästä, sen arvosta tai julkisen sektorin ostamien energian ja polttoaineiden määristä, laa-
duista tai arvoista ei ole tietoa valmiina saatavissa. Tässä hankkeessa kootaan näitä tietoja 
tavoitteen edellyttämässä laajuudessa. Kuntasektorin energiankäytön kustannukset ovat arvi-
olta noin 500 M €/v, mistä rakennuksissa kuluu valtaosa. Julkisissa rakennuksissa kuluvasta 
sähköstä on ns. kiinteistösähköä yksi kolmasosa ja loput rakennuksissa tapahtuvista toimin-
noista johtuvaa kulutusta. Tähän voidaan vaikuttaa tehokkaasti sekä hankintojen ohjauksella 
että käyttäjien opastuksella. 

Julkisen sektorin energiankäytöstä syntyvät päästöt (CO2) ovat arviolta 4–5 Mt/v. 
On odotettavissa, että julkisten hankintojen energia- ja päästövaikutuksiin perustuvaa 

ohjeistusta on tarpeen kehittää uudistumassa olevan kansallisen energia- ja ilmastostrategian 
johdosta. Kunnat tekevät omia ilmastostrategioitaan, joiden toimeenpanoa hankintojen entis-
tä parempi ohjeistus tukee.  

Hankinnat ovat aiempaa painavammin mukana vuoden 2008 alussa käyttöön tulevissa 
kuntien energiatehokkuussopimuksissa ja energiaohjelmissa. Näiden sisältöön on vaikuttanut 
oleellisesti vuoden 2008 keväällä kansallisella tasolla voimaan astuva energiapalveludirek-
tiivi.  

Tämä raportti koostuu kahden taustaselvityksen tuottamista tuloksista. Ensimmäisessä, 
”Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa” -selvityksessä /1/, esitetään arvioita julkisen sek-
torin vuotuisten tavara- ja palveluhankintojen aiheuttamasta vuotuisesta energiankulutukses-
ta ja siitä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä sekä vaikutuskeinoista, joilla energiankäytön 
tehokkuutta voitaisiin parantaa. Tavara- ja palveluhankintoja koskenut taustaselvitys tilattiin 
kilpailutuksen perusteella Pöyry Building Services Oy:ltä. Projektipäällikkönä toimi DI Ti-
mo Rintala. Selvityksen tekemiseen osallistuivat asiantuntijoina DI Markku Ahonen ja DI 
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Tiina Kauppinen. Kuntasektorin hankintoja koskevia tietoja keräsi johtava konsultti Henna 
Knuutila FCG Efeko Oy:stä. 

Toisessa taustaselvityksessä, ”Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa – Rakentami-
nen ja rakennukset” /2/, tutkittiin julkisen sektorin rakennuskantaa, sen energiankulutusta 
sekä uudis- ja korjausrakentamista. Selvityksessä tuotettiin ehdotuksia energiankäytön tehos-
tamiseksi rakennusten suunnittelua ja käyttöä koskevia hankintoja ohjeistamalla. Tämä taus-
taselvitys tilattiin kilpailutuksen perusteella Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuo-
tannon ja -talouden laitokselta, missä työstä vastasi lab.ins. Juhani Heljo. Rakentamisen ja 
korjaamisen asiantuntijana ja kirjoittajana toimi DI Eero Nippala Tampereen ammattikor-
keakoulusta. Korjaustoimintaa koskevaa asiantuntemusta saatiin erityisesti TkL Terttu Vai-
niolta VTT:ltä.  

Katu- ja väylävalaistukseen kuluu merkittävästi energiaa. Tähän selvitykseen ne eivät 
kuitenkaan sisältyneet, sillä niihin liittyvien erillishankintojen määrä osoittautui vähäiseksi. 

Oleellista rakentamista ja rakennuksia koskeneen työn onnistumiselle oli seuraavien 
asiantuntijoiden hankkeeseen tuoman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen: DI Jukka Sulku 
(ClimaConsult Finland Oy), ins. Harri Nyyssölä (Insinööritoimisto Olof Granlund Oy), DI 
Erja Reinikainen (Insinööritoimisto Olof Granlund Oy), ins. Leevi Myyryläinen (MX6 Tek-
nologiat Oy), ins. (AMK) Lari Laakso (Senaatti-kiinteistöt), DI Pertti Koivisto (Tampereen 
kaupunki) ja DI Jukka Kauppinen (Tampereen kaupunki). 

JUHA-hankkeelle asetettuun ohjausryhmään kuuluivat ylitarkastaja Taina Nikula ym-
päristöministeriön ympäristönsuojeluosastolta (puheenjohtaja), ylitarkastaja Johanna Lähde 
kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosastolta, ylitarkastaja Heikki Väisänen kauppa- ja 
teollisuusministeriön energiaosastolta, tutkija Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta, 
energiainsinööri Kalevi Luoma Suomen Kuntaliitosta, ohjelmajohtaja Heimo Valtonen Se-
naatti-kiinteistöistä, palveluyksikön päällikkö Markku Kauhanen Hansel Oy:stä sekä viestin-
täjohtaja Päivi Laitila ja johtava asiantuntija Lea Gynther Motiva Oy:stä. 
 
 
 
Helsingissä joulukuussa 2007 
 

Seppo Silvonen    Henna Knuutila 

Yksikönpäällikkö   Johtava konsultti 

Motiva Oy    FCG Efeko Oy  
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Tiivistelmä 

Tavaroiden ja palvelujen hankinnat 

Julkisen sektorin energiankäytöstä valtaosa tapahtuu rakennuksissa. Rakennuksissa kulute-
tusta sähköstä merkittävä osa on käytönaikaista eli rakennuksissa tapahtuvista toiminnoista 
johtuvaa. Toimintoihin liittyvät läheisesti monet energiaa kuluttavat laitteet. Muuhun kuin 
rakentamiseen liittyvistä hankinnoista suurimmat vuotuiset CO2-päästövaikutukset aiheutu-
vat tietokoneiden sähkönkäytöstä ja ajoneuvojen polttoaineenkäytöstä.  

Sähköntuotannon energialähteen valinnalla ja vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden 
käyttöönotolla voidaan vaikuttaa päästöihin eniten.  

Selvityksessä käytettiin kuvan 1 esittämän kaavion mukaista tarkastelutapaa. 
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Kuva 1. Selvityksessä käytetty lähestymistapa. 

 
Energiankäytön kannalta merkittäviksi katsottavia hankintakohteita haettiin julkisia hankin-
toja koskevista tiedostoista. Tarkasteltaviksi valitut tuoteryhmät rajattiin käyttäen julkisten 
hankintojen ilmoittamisessa (KTM:n Hilma-palvelu) käytettävää Euroopan unionin yhteisen 
hankintasanaston eli CPV-luokittelun mukaisia nimikkeitä. Hankintamääriä arvioitiin käyttä-
en Hilman lisäksi valtiontalouden internet-raportointijärjestelmästä NETRAsta saatuja han-
kintakustannustietoja. Näitä täydennettiin lähettämällä valituille kunnille kysely. Kyselyn 
tuottamat tiedot korotettiin kattamaan koko kuntasektori käyttämällä hankintakohteesta riip-
puen joko asukaslukujen tai rakennuskantojen pinta-alojen suhdetta. Merkittävimmiksi todet-
tuja hankintakohteita koskevia säästöpotentiaaleja ja -keinoja arvioitiin. 

Selvästi suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa energiansäästöön ja energiankäytön te-
hokkuuteen ovat toimistolaitteiden hankinnassa, sillä niiden hankinnat tehdään erillisinä ja 
määrät ovat suuria. Muiden hankintakohteiden suhteelliset säästöpotentiaalit eivät ole yhtä 
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suuria, vaikka merkittäviä mahdollisuuksia löytyykin kaikista ryhmistä. Joukkoliikennepal-
veluiden hankinnoissa on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa päästöjä pienentävästi. Se vaatii 
kuitenkin nykyisten hankintamenettelyjen kehittämistä niin, että polttoainetalouteen liittyviä 
hankintakriteerejä voidaan esittää. Lisäksi tarvitaan uusien moottoritekniikoiden käyttöönot-
toa. 

Kuva 2. Vuotuisten laitehankintojen aiheuttamien vuotuisten CO2-päästöjen jakautumi-
nen tuoteryhmittäin muussa kuin rakentamistoiminnassa. 

 
Joidenkin laiteryhmien pieni osuus jakautumassa saattaa johtua siitä, että valituille valtiosek-
torin organisaatioille ja kunnille osoitettuun kyselyyn saatiin vain vähän vastauksia. 

Monet merkittävät laitteiden ja järjestelmien energiankäyttö- ja päästövaikutukset tule-
vat uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvien hankintojen kautta. Näitä tarkastellaan tämän 
raportin toisessa osassa. 

Palveluiden energiankäyttöä ja päästövaikutuksia koskevaa tietoa koottiin selvitykseen 
vain joukkoliikennepalveluiden hankinnoista. 

Selvitystyön tuloksena saatiin arviot julkisen sektorin hankkimien ajoneuvojen, konei-
den, laitteiden ja joukkoliikennepalveluiden yhden vuoden aikana aiheuttamasta energianku-
lutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä. Vuosiarvion ja hankintojen nykytilannetta koskevan ar-
vion pohjalta selvitettiin kuhunkin hankintakohteeseen liittyvät vaihtoehtoiset energiankäyt-
töominaisuuksien määrittelyt ja arvioitiin niiden vaikutus vuotuisiin kulutuksiin ja päästöi-
hin.  

Erityisesti hankintavolyymeja koskeviin arvioihin sisältyy huomattavaa epävarmuutta, 
sillä arvioiden perusteeksi saatujen kyselytietojen edustavuus jäi hyvin heikoksi. 

Tulokset esitetään vuosikulutuksina ja -päästöinä. Hankintakohteiden koko elinkaarensa 
aikana aiheuttamaa kulutusta tai päästöjä ei hankkeessa arvioitu. Tuloksiin ei myöskään si-
sällytetty toimenpiteiden kannattavuuslaskentaa.  
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Taulukko 1. Yhteenveto arvioiduista energiansäästöpotentiaaleista ja niihin liittyvistä CO2-
päästönvähennysvaikutuksista – tavaroiden ja palveluiden hankinnat. 

 
Tärkeimmät vaikuttamiskeinot Energian-

säästö-
potentiaali 

CO2-  
päästöjen 

vähenemä *) 

Suhteessa 
kokonais-
päästöihin 

 MWh/v t/v % 

Hankitaan uudet tietokoneet Energy Star 2007  
-vaatimukset täyttävinä 14 100 3 230 10  

Korvataan puolet nykyisin hankittavista pöytätietoko-
neista kannettavilla tietokoneilla (kannettavia yli 
puolet hankinnoista) 

7 700 1 750 5  

Hankitaan tulostimet Energy Star 2007 -vaatimusten 
mukaisina niin, että energiansäästöasetukset ovat 
käytössä  

4 000 920 3  

Vaaditaan uusilta joukkoliikenteen palveluntoimitta-
jilta vähäkulutuksiset, esim. kevytrakenteiset linja-
autot (YTV ja suuret kaupungit)  

2 700 720 2  

Otetaan energiansäästöasetukset käyttöön ja ylläpide-
tään niitä keskitetysti kaikissa pöytäkoneissa  2 700 620 2  

Hankitaan kopiokoneet Energy Star 2007  
-vaatimusten mukaisina niin, että energiansäästö-
asetukset ovat niissä käytössä  

2 400 560 2  

Hankitaan tietokoneiden näytöt Energy Star 2007  
-vaatimusten mukaisina 2 100 480 1  

Yhteensä 35 700 8 280 3,4 

*) sähköntuotannon keskimääräinen päästökerroin 230 kg/MWh 

 

 

Kuva 3. Arvio selvityksen kohteina olleiden laitteiden ja palvelujen vuotuisessa energi-
ankulutuksessa saavutettavissa olevista säästöistä, kun hankintoja ohjataan 
parhaiden käytäntöjen mukaisiksi. 
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Rakentaminen ja rakennukset 

Raportin tässä osassa kuvataan julkisen sektorin eli kuntien ja valtion omistama tai hallin-
noima rakennuskanta, sen energiankäyttö ja arviot energiankäytöstä aiheutuvista hiilidioksi-
dipäästöistä. Raportissa ehdotetaan lisäksi toimenpiteitä, joilla voitaisiin merkittävästi paran-
taa julkisten rakennusten energiatehokkuutta. Ehdotettujen toimenpiteiden energiansäästö-
vaikutukset ja päästövähennysvaikutukset arvioitiin. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tuottamien hankintojen energiatehokkuutta käsittelevi-
en suositusten rooli ei ole ollut rakennushankkeissa kovin suuri. Rakennushankkeissa suun-
nittelu ja rakentaminen kilpailutetaan. Suunnittelu tehdään tämän takia useimmiten vain ra-
kentamismääräysten asettaman tason mukaan.  

Rakentamismääräyksissä on siirrytty tarkastelemaan yksittäisten rakennusosien sijasta 
koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tavoitteet asetetaan siis kokonaiskulutustasolla eikä 
yksittäisten rakennusosien tasolla. Tässä raportissa keskityttiin pitkälti sellaisiin asioihin, 
joita rakentamismääräyksissä ei ole käsitelty tai joista ei ole esitetty vaatimuksia. 

Julkisen sektorin eli kuntien ja valtion omistamien ja hallinnoimien rakennusten osuus 
Suomen rakennuskannasta oli v. 2005 noin 9 %. Kuntien rakennusten osuus tästä on arviolta 
kolme neljäsosaa, valtion yksi neljäsosa. Julkisten rakennusten osuus vuosien 2001–2005 
uudistuotannosta oli keskimäärin 8,8 %. Tärkeänä asiana tulee olemaan vaatimusten asetta-
minen yksityiseltä sektorilta ostettavien palveluiden energiatehokkuudelle. 

Kuntien rakennuskannasta suurimman osan muodostavat asuinrakennukset, hoitoraken-
nukset, koulut sekä teollisuus- ja varastorakennukset. Valtion rakennuskannassa on pääasias-
sa toimistoja, yliopistoja, puolustusvoimien rakennuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuk-
sia.  

Julkisten rakennusten korjaustoiminnan osuus kaikkien rakennusten korjaustoiminnasta 
on noin 18 %. Julkinen korjaustoiminta kohdistuu tällä hetkellä voimakkaimmin opetusra-
kennuksiin, hoitoalan rakennuksiin ja asuinrakennuksiin. Kouluissa tehdyissä korjauksissa 
lämmön ja erityisesti sähkön kulutus on tyypillisesti kasvanut talotekniikan laatutason paran-
tuessa. Asuinkerrostaloissa energiataloudelliset korjaukset kohdistuvat tyypillisesti ikkunoi-
hin, ilmanvaihdon ja lämmityksen säätöön ja lämmönjakokeskusten uusimiseen. 

Julkisesta rakennuskannasta suurin osa lämmitetään kaukolämmöllä. Kuntien rakennus-
ten lämmitysenergian kulutuksesta 61 % on kaukolämpöä, 28 % öljyä ja kaasua, 6 % lämmi-
tyssähköä ja 4 % puuta. Valtion rakennuksissa kaukolämmöllä on yli 90 prosentin osuus. 
Lisäksi öljyä käytetään vajaa 5 %, kuten myös sähköä.  

Kuntien ja valtion rakennuksissa kului 15 TWh (15 000 GWh) energiaa v. 2005. Tästä 
"muuta sähköä" eli kiinteistö- ja huoneistosähköä oli 4 TWh (4 000 GWh). Kuntien ja valti-
on rakennuksissa käytetyn energian osuus oli 13 % koko Suomen rakennuskannan energian-
kulutuksesta. 
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Taulukko 2. Kuntien ja valtion rakennusten energiankulutus vuonna 2005. 

 
 
Kuntien ja valtion rakennusten energiankäytön päästöt olivat noin 3,4 milj. tCO2 vuonna 
2005. Tämä oli 13 % Suomen kaikkien rakennusten energiankäytöstä aiheutuneista hiilidiok-
sidipäästöistä. Näistä 48 % syntyi kaukolämmön tuotannossa ja 30 % sähkön tuotannossa, 
loput lähes kokonaan öljylämmityksessä (21 %). 
 

Taulukko 3. Kuntien ja valtion uudisrakennusten hiilidioksidipäästöt yhden vuoden aikana. 

 
 
Kaukolämmön kuluttajille ei ole helppo löytää kannattavia tai voimakkaasti kasvihuonekaa-
supäästöjä vähentäviä energiansäästöinvestointeja lämmön hinnan suhteellisesta edullisuu-
desta johtuen.  

Kiinteä 
poltto-
aine Öljy

Kauko-
lämpö

Aurinko ja 
maa-
lämpö

Lämmitys-
sähkö

Muu 
Sähkö Muu Yht. Yht. Yht.

GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a % %
Kuntien rakennukset 360 2497 5437 2 553 2925 0 11774 78 10,0
Valtion rakennukset 33 211 1872 0 104 1036 10 3266 22 2,8
Yhteensä, GWh/a 393 2708 7309 2 657 3961 10 15040 100 12,8
Yhteensä, % 3 18 49 0 4 26 0 100

Suomen rakennukset 
yhteensä v. 2005, GWh/a

11950 20824 34550 126 17288 32451 752 117941 100

Kuntien ja valtion 
rakennusten osuus 
energiankulutuksesta 
lämmitystavoittain, %

3,3 13,0 21,2 1,8 3,8 12,2 1,3 12,8

Kuntien ja valtion 
rakennusten 
energiankulutus 
v. 2005

Kiinteä 
polttoaine Öljy

Kauko-
lämpö

Aurinko ja 
maalämpö

Lämmitys-
sähkö Muu sähkö Muu Yht. Yht.

1000 CO2 
tonnia

1000 CO2 
tonnia

1000 CO2 
tonnia

1000 CO2 
tonnia

1000 CO2 
tonnia

1000 CO2 
tonnia

1000 CO2 
tonnia

1000 CO2 
tonnia %

Kuntien rakennukset 0,0 1,1 6,8 0,0 2,1 5,1 0,0 15 62
Valtion rakennukset 0,0 0,6 4,8 0,0 0,5 3,4 0,0 9 38
Yhteensä, 1000 CO2 tonnia 0,0 1,7 11,7 0,00 2,5 8,5 0,0 24 100
Yhteensä, % 0 7 48 0 10 35 0 100

Kuntien ja valtion 
uudisrakennusten CO2-
päästöt yhden vuoden 
tuotannossa
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Suosituksilla voidaan vaikuttaa energiatehokkaaseen rakentamiseen eri tasoilla: 
1. Suositellaan energiansäästöasioiden ottamista huomioon: 

a. Arkkitehtisuunnitelman energiatehokkuus  
b. Jäähdytyksen tarpeen hallinta  
c. Ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus  
d. Valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus  
e. Ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyvä hyötysuhde 

 
2. Suositellaan energiatehokkaiden kokonaisratkaisujen tekemistä.  
3. Suositellaan konkreettisia järjestelmä- tai järjestelmäosaratkaisuja (ikkunan lämmön-

läpäisykerroin eli U-arvo tai tehokkuusluokka, lampputyypit, lämmöntalteenoton 
(LTO) hyötysuhde, säätölaitteet, pumpun energiatehokkuus, kylmäkalusteiden ener-
giatehokkuusluokka, ...).  

4. Suositellaan ja ohjeistetaan prosesseja, joilla energiatehokkuus saadaan aikaan. 
 
Järjestelmien energiatehokas toiminta pitää varmistaa, sillä toimimattomat järjestelmät ovat 
este vastaavien järjestelmien hankinnalle seuraavissa hankkeissa. 
 
Tärkeimmät suositeltavat energiansäästötoimet uudistuotannossa: 

1. Kaukolämpöön liitettävä rakennus (tai toiminnallinen tilakokonaisuus) on suunnitel-
tava vähintään yksi energiatehokkuusluokka määräystasoa paremmaksi, ja vähintään 
kaksi energiatehokkuusluokkaa paremmaksi öljyyn tai sähköön perustuvaa lämmi-
tystä käytettäessä. 

2. Valaistuksen ohjaus pitää järjestää tarpeen mukaiseksi. Hehkulamppuja ei tule käyt-
tää.  

3. Jäähdytyksen hallinnasta on aina tehtävä selvitys. 
4. Lämmityksen ja jäähdytyksen säädön asianmukainen toiminta on varmistettava mm. 

lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikaisuuden estävillä ratkaisuilla sekä selkeillä 
kolmen tason käyttöohjeilla: huoltomiehille, tilavastaaville, tilan peruskäyttäjille. 

5. Energiatehokkuus tulee varmistaa rakennuksen käyttöönottovaiheessa toimintako-
kein. 

6. Rakennuksen hoito tulee organisoida ja ohjeistaa siten, että suunniteltu energiate-
hokkuus voidaan saavuttaa ja ylläpitää.  

 
Tärkeimmät suositeltavat toimet korjaustoiminnassa: 

1. Vaipan korjauksissa ikkunat valitaan energialuokasta A. Vaippa tiivistetään huolella 
ja seinän lämmöneristävyystavoite ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä on vähin-
tään uudistuotannon tasolla. 

2. Uudistuotannon listan kohtia 2–6 noudatetaan soveltuvin osin silloin, kun niihin liit-
tyviä korjauksia suoritetaan. 

3. Öljylämmitysjärjestelmä tai suora sähkölämmitysjärjestelmä vaihdetaan mahdolli-
suuksien mukaan uusiutuvaa energialähdettä käyttävään järjestelmään.  
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Lisäksi suositellaan seuraavia yksittäisiä toimenpiteitä: 
• Vapaajäähdytystä käytetään silloin, kun jäähdytystarvetta syntyy myös viileinä vuo-

denaikoina. 
• Sähkölämmityslaitteita ja -järjestelmiä ei tule käyttää kaukolämpöön liitetyissä ra-

kennuksissa. 
• Valitaan energiatehokkuudeltaan parhaat pumput ja puhaltimet. 
• Varustetaan puolilämpimät tilat ja tyhjät tilat sisälämpötilan laskumahdollisuudella. 
• Muutetaan kulutusseuranta "reaktiiviseksi" niin, että se etsii aktiivisesti kulutuspoik-

keamien syitä ja johtaa välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. 
 

Taulukko 4. Energiansäästö- ja päästövähennysmahdollisuus julkisten hankintojen ener-
giatehokkuutta parantamalla kuntien ja valtion rakennuksissa yhden vuoden 
korjaustoiminnassa ja uudistuotannossa. 

 

 

 

 

Säästökeino
Energian 
kulutus

Osuus 
kannasta 
vuodessa

Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a % GWh/a t CO2 /a

IV ohjaus rakennuskannassa 4375 2-2,5 % -6,4 -1404
IV LTO -10% - -40% rakennuskannassa 4368 2-2,5 % -12,0 -2651
Lämmityksen säätö -0,5 C rakennuskannassa 9903 2-2,5 % -5,7 -1247
Vaipan korjaus rakennuskannassa 5409 2-2,5 % -10,6 -2332
Valaistuksen ohjaus rakennuskannassa 926 2-2,5 % -4,5 -998

Yhden energiatehokkuusluokan muutos uusissa 
rakennuksissa 122 100 % -17,0 -3748
Yhteensä  -56 -12381
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Summary 

This study ´Public Procurement – Energy Consumption and CO2-emissions´ – belongs to the 
´Environmental Cluster´-research program of the Ministry of the Environment as well as to 
the Work Program of Motiva Oy, funded by the Ministry of Trade and Industry. The study 
contents were divided into two parts: one concerning the impacts on energy consumption of 
the procurement of goods and services, the other of construction and buildings. 

The value of the annual public procurement exceeds 20 billion euro. This includes both 
the municipal and the government sectors. The share of services is more than half of the to-
tal. The rest is divided between consumer goods and maintenance of buildings. The value of 
the annual energy consumption in the public sector can be estimated at 500 million euro. The 
estimated CO2-emissions resulting from the energy use are 5 million tons.  

Procurement of goods and services 

Most of the consumption of energy in the public sector takes place in buildings. Electricity 
consumption is mainly due to activities taking place in the buildings, related to the use of 
electricity consuming equipment. The biggest CO2-emissions originate in the use of com-
puters and vehicles. The best ways to reduce these emissions are in the choice of the fuel for 
electricity production and in the introduction of alternative transportation fuels. In this study 
the services procured consist only of public transportation. 
 
The concept of the study is shown in the scheme below. 
 
 

 

Annual 
procurement 
volumes of 

selected state 
procurement 

units

Annual 
procurement 

volumes 
of selected 

municipalities

Estimated 
procurement 

volumes 
of the state  

Estimated 
procurement 

volumes 
of the 

municipalities

Estimated 
procurement 
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of the public 

sector  

Utilization 
profiles 
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emissions 

following the 
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and CO2-
emissions 

Annual 
procurement 
volumes of 

selected state 
procurement 

units

Annual 
procurement 

volumes 
of selected 

municipalities

Estimated 
procurement 

volumes 
of the state  

Estimated 
procurement 

volumes 
of the 

municipalities

Estimated 
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and CO2-
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following the 
procurements 

Influencing the 
utilization 
profiles 
through 

procurement

Alternative
procurement

Reduction in 
annual energy 
consumption 

and CO2-
emissions 



17 

Shares of the annual CO2-emissions resulting from the public procurement by group of  
equipment, excl. construction of buildings. 

 
The procurement objects to be included in the study were chosen from public data sources on 
the basis of the procurement volumes and the assumed weight in energy consumption. 

The results of this study give estimates of the energy consumption and CO2-emissions 
resulting from the annual procurement volumes of equipment, machinery, vehicles and pub-
lic transportation services in the municipal and state sectors. Only items with the highest es-
timated procurement volumes were studied. Impacts of alternative specifications on the an-
nual energy consumption were estimated. No life-cycle or economic studies were included. 

 

2 % 4 %

33 %

11 %11 %
0 %

39 %

Refrigeration and ventilation equipment

Household appliances

Data handling equipment

Other office equipment

Lightning equipment and electric lamps

Electric equipment

Vehicles
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Summary of the estimated energy saving potentials and the consequent reductions in CO2-
emissions – public procurement of goods and services. 

 
Main Improvement measures Energy  

saving poten-
tial 

Reduction of 
CO2-

emissions 

In proportion 
to the total 
emissions 

 MWh/a t/a % 

Procurement of computers with Energy Star 2007 -
criteria  14 100 3 230 10  

Replacement of desk-top computers with portable 
computers 7 700 1 750 5  

Procurement of printers with Energy Star 2007 -criteria 4 000 920 3  

Procurement of low-consumption buses by the provid-
ers of public transportation services  2 700 720 2  

Introducing and maintaining centrally the energy sav-
ing settings in all desk-top computers  2 700 620 2  

Procurement of copying machines with the Energy 
Star 2007 –criteria, using energy saving settings 2 400 560 2  

Procurement of monitors with Energy Star 2007 criteria 2 100 480 1  

Yhteensä 35 700 8 280 3,4 

*) the average emission coefficient in power production 230 kg/MWh 

 

Construction and buildings 

The building stock of the state and municipal sectors, its energy use and estimates of the 
consequent CO2-emissions were the subjects in the second part of the study. Proposals are 
presented for measures to improve the energy efficiency of public buildings. 

The design and construction contracts are based on competitive bidding. The design is 
in most cases based on the level set in the building code. 

The building code provides for an approach based on a calculation of the energy effi-
ciency for the whole building instead of individual elements so that the target can be set on 
the total energy consumption. This study concentrates on issues that are not specified in the 
building code. 

The share of the buildings owned and managed by the state and municipalities is 9% of 
the total building stock in Finland. Three quarters of this belong to the municipalities, the 
major part being apartment buildings, schools, health care buildings and hospitals. Most of 
the state buildings are office buildings, universities and buildings of the armed forces.  

The share of the public buildings of the total renovation activity is about 18%. It is 
common that the renovations of school buildings result in increased electricity consumption. 
Typical measures in the renovations of apartment buildings relate to windows, control sys-
tems for heating and ventilation, and heat exchangers for district heating.  

The energy consumption in public buildings was 15 TWh in 2005, making 13% of the 
energy consumed in the total building stock in Finland. The share of district heating in the 
state-owned building stock was over 90%, and in the building stock of the municipalities 
61%. The rest was oil, electricity and wood.  
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Energy consumption in the building stock of the state and municipalities in 2005. 

 

The CO2-emissions resulting from energy used in public buildings were 3,4 Mt in 2005, 48% 
of these coming from district heating, 30% from electricity production and the rest from oil 
heating. This is 13% of the CO2-emissions from the use of energy in the whole building 
stock in Finland.  
 

CO2-emissions resulting from the use of energy in public buildings of one year’s new  
construction. 

 
 

Solid fuel
Heating 

oil
District 
heat

Solar 
heating 

and 
ground 
heat 

pumps
Electric 
heating

Other 
electricity Other Total Total

Total 
of all 

buildings
GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a % %

Municipal building stock 360 2497 5437 2 553 2925 0 11774 78 10,0
State building stock 33 211 1872 0 104 1036 10 3266 22 2,8
Total, GWh/a 393 2708 7309 2 657 3961 10 15040 100 12,8
Total, % 3 18 49 0 4 26 0 100

Building stock in 
Finland in 2005, GWh/a

11950 20824 34550 126 17288 32451 752 117941 100

Share of the state and 
municipal building stock of 
energy consumption by 
heating mode, %

3,3 13,0 21,2 1,8 3,8 12,2 1,3 12,8

Solid fuel Heating oil
District 
heat

Solar 
heating 

and 
ground 
heat 

pumps
Electric 
heating

Other 
electricity Other Total Total

1000 CO2 
ton

1000 CO2 
ton

1000 CO2 
ton

1000 CO2 
ton

1000 CO2 
ton

1000 CO2 
ton

1000 CO2 
ton

1000 CO2 
ton %

Municipal building stock 0,0 1,1 6,8 0,0 2,1 5,1 0,0 15 62
State building stock 0,0 0,6 4,8 0,0 0,5 3,4 0,0 9 38
Total, 1000 CO2 ton 0,0 1,7 11,7 0,00 2,5 8,5 0,0 24 100
Total, % 0 7 48 0 10 35 0 100
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Energy efficiency of buildings can be influenced on various levels:  
1. Taking energy efficiency into consideration in 

a. the architectural design 
b. the control of the need for cooling 
c. controlling ventilation according to the need 
d. controlling lighting according to the need 
e. specifying the efficiency of the heat recovery in the ventilation system  

 
2. Recommendations concerning the building systems and parts thereof (U-value or ef-

ficiency rating of windows, types of lamps, efficiency of heat recovery, pumps and 
refrigeration equipment etc.)  

 
Recommendations on energy efficiency measures concerning new construction: 

1. A building that will be connected to district heating shall be designed for at least 
one class higher than the building code requires, and for at least two classed higher 
if an oil heating of electric heating system is applied.  

2. Lighting control must be based on the need of light. Incandescent lamps should not 
be used. 

3. The need for cooling must always be studied. 
4. Appropriate operation of the controls of heating and cooling has to be secured so 

that simultaneous heating and cooling can be avoided. Operation instructions have 
to be provided to various levels: maintenance personnel, those responsible for the 
use the space and the common users of the space. 

5. Energy efficient operation of the systems and equipment shall be verified with ap-
propriate testing in the commissioning phase. 

6. Maintenance of the building has to be organized and instructed so that it is possible 
to achieve and maintain the targeted energy efficiency.  

 
The main recommended measures concerning renovation of buildings are: 

1. The windows should be specified according the A-rating. The building envelope is 
tightened well and the U-value of the outer walls is at least on the level specified 
for new building. 

2. Points 2–6 of the recommendations for new construction are applied as appropriate.  
3. Oil heating or electric heating should be converted to a system using renewable en-

ergy as far as it is possible.  
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In addition, following measures are recommended: 
• Free cooling should be used when there is need for cooling in the colder times of the 

year. 
• Electric heating equipment or systems should not be used in buildings connected to 

district heating. 
• Pumps and fans with the highest efficiency should be specified. 
• Empty spaces and semi-heated spaces should be provided with the possibility of us-

ing lower temperature settings. 
• Energy consumption measurement should be reactive in the way that it helps to iden-

tify the deviations in the consumption and to give instructions to corrective meas-
ures. 

 

Annual potentials for higher energy efficiency and reduced CO2-emissions through improved 
specifications in public procurement pertaining to new construction and renovation of public 
buildings.  

 

 

 

 

Energy 
consumption

Energy 
savings

Emission 
reduction

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Ventilation control 4375 2-2,5 % -6,4 -1404
Heat recovery rates 10…40% 4368 2-2,5 % -12,0 -2651
Control of the temperature level (-0,5° C) 9903 2-2,5 % -5,7 -1247
Improving insulation of the building envelope 5409 2-2,5 % -10,6 -2332
Lightning control 926 2-2,5 % -4,5 -998
Raising the energy efficiency rating with one class 122 100 % -17,0 -3748
Total -56 -12381

Share in the 
stock per 

year
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1 Selvitystyön sisältö 

1.1 Tausta 

Julkisia rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskeva direktiivi (2004/18/EY) 
hyväksyttiin EU:n parlamentissa ja ministerineuvostossa vuonna 2005. Direktiivi mahdollis-
taa energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutusten käytön hankintakriteereinä hinnan 
ja kokonaistaloudellisten perusteiden rinnalla.  

Hankintojen yhteistä kilpailuttamista koskeva uusi talousarviolain 22 a § (447/2006) tu-
li voimaan 1.9.2006. Säännöstä tarkentava valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteis-
hankinnoista (765/2006) tuli voimaan 8.9.2006. Edellä mainitut säännökset mahdollistavat 
sen, että valtionhallinnossa voidaan kilpailuttaa keskitetysti tavanomaisten tavaroiden ja pal-
veluiden sekä laajasti käytettävien tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja hallinnon yhteis-
ten tietojärjestelmien hankintoja.  

Ensimmäinen virastojen ja laitosten hankintatoimessa huomioon otettava, keskitettyä 
kilpailuttamista koskeva valtiovarainministeriön päätös (766/2996) tuli voimaan 8.9.2006. 
Päätöksen mukaisiin tuotteisiin kuuluvat myös laajasti käytettävät tavanomaiset tietotekniset 
laitteistot. Kilpailuttavaksi yksiköksi nimettiin valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antoi nyt voimassa olevat suositukset energiatehokkuu-
den huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa v. 2000. Ne ovat olleet osa Suomen ener-
giastrategian ja hallituksen energiansäästöohjelman toteuttamista.  

Energiastrategian toteuttaminen edellyttää energiankäytön tehostamista kaikilla osa-
alueilla, myös julkisella sektorilla. Erilaisten kone-, laite-, ajoneuvo- ja muiden hankintojen 
energiatehokkuudella on pitkällä aikavälillä suuri merkitys energiankäyttöön. Julkisen sekto-
rin tulee hankintapolitiikassaan toimia esimerkkinä muille sektoreille. Tätä edellytetään 
myös vuoden 2007 loppuun asti voimassa olevissa kuntien energia- ja ilmastosopimuksissa. 
Vaatimus sisältyy myös vuoden 2008 alusta uudistettuina käyttöön tulevaan kuntien energia-
tehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan. Muuttuneet toimintaolosuhteet, erityisesti ener-
giapalveludirektiivin kansallinen toimeenpano, edellyttävät nykyisten KTM:n suositusten 
uudistamista. Vaikka suositukset on suunnattu valtion ja kuntien virastoille ja laitoksille, nii-
tä voidaan kuitenkin soveltaa myös yksityisellä sektorilla.  
 
 

1.2 Hankinnan kohteet 

Selvitystyön muita kuin rakentamiseen ja rakennusten käyttöön liittyviä hankintoja koskeva 
osa rajautui valittujen kuntien ja valtion hankintayksiköiden yhden vuoden hankintojen pe-
rusteella arvioituun euromääräiseen arvoon, energiankulutukseen, CO2-päästöihin sekä niihin 
liittyviin säästömahdollisuuksiin. 

Selvitykseen sisällytettiin ensisijaisesti hankintakohteita, joilla arvioitiin olevan merkit-
tävä vaikutus energiankulutukseen ja CO2-päästöihin, ja joita koskevia kynnysarvon ylittäviä 
hankintoja on ollut merkittävästi selvityksen tarkastelujaksolla. Selvitystyöhön kuuluvat tuo-
teryhmät rajattiin käyttäen julkisten hankintojen ilmoittamisessa (KTM:n Hilma-palvelu) 
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käytettävää Euroopan unionin yhteisen hankintasanaston eli CPV-luokittelun mukaisia ni-
mikkeitä. Tämän perusteella selvitystyöhön sisällytettiin seuraavat hankintakohteet: 

 
CPV-koodi Tuoteryhmä 
2923 Jäähdytys ja ilmanvaihtolaitteet 
297  Kodinkoneet 
30  Toimisto-, atk-laitteet ja tarvikkeet 
3111  Sähkömoottorit 
315  Valaistuslaitteet ja sähkölamput 
316  Sähkölaitteet ja -kojeet 
341  Moottoriajoneuvot 
40  Sähkö, kaasu, ydinenergia ja polttoaineet, höyry, kuuma vesi ja muut  
 energian lähteet 
60112  Joukkoliikennepalvelut 
60113  Kuljetuspalvelut (tietylle asiakaskunnalle) 
 

Tuloksia tarkasteltaessa huomattiin, että merkittävimmät jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden 
sekä valaisimien ja muiden sähkölaitteiden hankinnat tehdään pääosin vain uudisrakentami-
sen ja peruskorjauksien yhteydessä, joten niiden osuus erillisinä hankintoina on vähäinen.  
 
 

1.3 Hankintayksiköt, tietojen hankinta ja analysointi 

Julkisten hankintojen kokonaisarvo, valtio- ja kuntasektori yhteenlaskettuna, on runsas 
20 miljardia euroa vuodessa. Tämä on 15 % Suomen bruttokansantuotteesta ja lukuun ei si-
sälly puolustusvälinehankintoja. Suurin osa eli 75 % on kuntasektorin hankintoja. Yli puolet 
koostuu palveluhankinnoista, loput kulutushankinnoista ja kiinteistöjen ylläpidosta. 

1.3.1 Valtiosektori 

Hankintatietojen kokoamiseksi valittiin valtionhallinnon hankintayksiköistä otos sen perus-
teella, millaisia hankintoja ja kuinka paljon tarkastelujakson aikana eli vuonna 2005 oli teh-
ty. Yksiköiltä kysyttiin tarkemmat tiedot valittujen laiteryhmien hankinnoista. Tietoja täy-
dennettiin tiedustelemalla vastanneilta organisaatioilta arvioita hankintojen vuotuisesta käy-
töstä sekä hankintojen ja ylläpidon energiatehokkuusvaatimuksista. Kysely lähetettiin seu-
raaviin hankintayksiköihin: 

 

• Hansel Oy 
• Eduskunta 
• Etelä-Suomen lääninhallitus 
• Helsingin yliopisto 
• Kauppa- ja teollisuusministeriö 
• Opetushallitus 
• Rajavartiolaitos 
• Sisäasiainministeriö 
• Suomen ympäristökeskus 
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• Teknillinen korkeakoulu 
• Ulkoasiainministeriö 
• VTT 
• Ympäristöministeriö 
 

Näistä seitsemän hankintayksikköä vastasi kyselyyn. Tietoja saatiin lisäksi Hanselilta liittyen 
puitesopimusten mukaisiin sähkön ja polttoaineiden hankintoihin. Yhdeltäkään kyselyyn va-
litulta yksiköltä ei saatu kattavia vastauksia kaikkiin kyselyn osa-alueisiin. Vastaukset katta-
vat alle 10 % tarkasteluun sisältyneiden valtiosektorin hankintojen arvosta. 

Selvityksessä käytetyt tiedot valtiosektorin hankintojen vuotuisista kokonaiskustannuk-
sista saatiin valtiontalouden internet-raportointijärjestelmästä NETRAsta. Selvityksessä käy-
tettiin hankinta-ajankohtana ensisijaisesti vuotta 2005. Hankintayksiköiltä pyydettiin tiedot 
tuona vuonna tehdyistä hankinnoista.  

Kuva 4 esittää tarkasteltujen yksiköiden ja näistä selvitykseen vastanneiden osuuden 
nimikkeen hankintakustannuksista v. 2005.  
 

 

Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden (sininen) ja selvityksen koko otoksen (lila) osuus koko 
valtionhallinnon vastaavasta hankintakustannuksesta. Valittu otos edustaa lä-
hes 20 % ja vastanneiden osuus noin 10 % ko. tuoteryhmien hankinnoista val-
tiosektorilla v. 2005. 
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1.3.2  Kuntasektori 

Valtaosa julkisista hankinnoista on kuntasektorin hankintoja. Kuntasektorilla ei ole olemassa 
keskitettyä talousraportointia, josta hankintakustannustietoja olisi valtakunnallisesti saatavis-
sa.  

Kuntasektorilta kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevat tiedot haettiin ’Julkiset han-
kinnat’ -lehdestä ajanjaksolta 1.3.2005–31.3.2006. Kynnysarvot alittavista hankinnoista to-
teutettiin kysely, joka kohdistettiin valittuun kuntaotokseen. Siihen kunnat valittiin niin, että 
ne edustaisivat hyvin koko kuntasektoria ja niillä oli kynnysarvon ylittäviä hankintoja vali-
tuissa hankintakohteissa edellä mainitulla ajanjaksolla. Kyselyyn valittiin yhteensä 18 kuntaa 
asukasluvun mukaan seuraavasti: 

• 6 suurta (yli 50 000 asukasta): Helsinki, Pori, Vantaa, Turku, Tampere, Espoo 
• 6 keskisuurta (alle 50 000 asukasta): Hyvinkää, Hämeenlinna, Savonlinna, Mikkeli, 

Laukaa, Kangasala 
• 6 pientä (alle 10 000 asukasta): Hanko, Somero, Kauniainen, Haapajärvi, Parkano, 

Nakkila 
 
Osittaisia tietoja saatiin yhteensä viideltä kunnalta. Vastauksia saatiin lähinnä suurilta kun-
nilta ja joitakin yksittäisiä tietoja pienemmistä kunnista. Osasta tuoteryhmiä ei saatu lainkaan 
vastauksia. Näissä kohdin arvioinnin pohjana käytettiin valtiosektorin tietoja.  
 
 

1.4 Hankintavolyymien arviointi 

1.4.1 Otostietojen korottaminen 

Valtiosektori 

Hankintayksiköiltä saatu hankintatietojen otos yleistettiin eli korotettiin vastaamaan koko 
valtiosektorin hankintoja hyödyntämällä valtiontalouden internet-raportointijärjestelmästä 
NETRAsta saatuja vuotuisten hankintojen kustannuksia. Otoksen korottaminen perustuu ko-
ko valtiosektorin ja kyselyyn vastanneiden hankintayksiköiden ilmoittamien, toisiaan vastaa-
vien kustannusten suhteeseen, joka määriteltiin jokaiselle hankintakohteelle erikseen. Mene-
telmään sisältyy epävarmuuksia johtuen eri yksiköiden erilaisista osto- ja tiliöintikäytännöis-
tä sekä eri tilien laajuudesta. Ostojen vuotuiset kustannukset olivat kuitenkin ainoa käytettä-
vissä oleva luotettava tieto eri yksiköiden hankintojen suuruuden arviointiin.  



26 

 

Ympäristö-
vaikutus

Ominaiskulutus
kWh/laite/a

x
gCO2/kWh

Ympäristö-
vaikutus

Ominaiskulutus
kWh/laite/a

x
gCO2/kWh

Lavennus

Koko julkinen 
sektori €/a

---------
Saatujen 

tiliyksiköiden 
hankinnat €/a

Lavennus

Koko julkinen 
sektori €/a

---------
Saatujen 

tiliyksiköiden 
hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö A

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö A

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö B

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö B

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö C

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö C

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö D

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö D

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö E

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)
Laite 2 (kpl)

Laite 3 (kpl)
Laite 4 (kpl)
Laite 5 (kpl)

Tiliyksikkö E

Hankinnat €/a

Laite 1 (kpl)

Laite 1 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Arvio julkisen 
sektorin hankinnoista

Laite 2 (kpl)

Laite 1 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Laite 2 (kpl)

Arvio julkisen 
sektorin hankinnoista

Laite 2 (kpl)

Laitteet kWh/a

Laitteet kWh/a

Säästöt TOP 10
- säästökeino 1
- säästökeino 2

Arvio julkisen 
sektorin 

energiankulutuksesta 
ja CO2-päästöistä

 

Kuva 5. Kyselyyn saatujen vastausten yleistäminen eli laventaminen eli vastausten 
muodostaman otoksen korottaminen koko valtiosektoria vastaaviksi hankin-
noiksi ja niiden aiheuttamiksi vuotuisiksi ympäristövaikutuksiksi. 

 

Kuntasektori 

Kuntasektorilta ei ollut käytettävissä vastaavia tietoja hankintakustannuksista kuin valtiosek-
torilta. Koska kuntien palvelut ovat pitkälti samat kaikissa kunnissa, otosten korottamisker-
toimena käytettiin kuntien asukaslukujen suhdetta.  

Kuntasektorin kyselyssä ei saatu lainkaan tietoja rakennusten kunnossapitoon liittyvistä 
hankinnoista (nimikkeet: jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet, valaistuslaitteet, sähkölamput, 
sähkölaitteet ja -kojeet), sillä kyseisiä hankintoja ei juurikaan toteuteta erillishankintoina. 
Näiden hankintakohteiden osalta arviointiperusteena käytettiin kuntasektorin hallinnassa olevi-
en kiinteistöjen pinta-alan suhdetta valtiosektorin vastaavaan. Julkisen sektorin rakennusten 
kokonaiskerrosala oli 43 milj. k-m² (kerrosneliömetriä) v. 20051. Tästä noin 33 milj. k-m² oli 
kuntien kiinteistöjä. Laskennallinen suhde kuntien/valtion kiinteistöt on siis 33/10 eli 3,3. 
 

1.4.2 Arviointi kokonaismäärien perusteella 

Valtiosektorin otostietojen korottamismallista poiketen valtion sähkönhankintaa ja joukkolii-
kennepalveluja koskevia valtakunnallisia kokonaistietoja saatiin eri tutkimuksista.  

Energianhankintaa koskevat tiedot perustuvat Hanselilta saatuun arvioon valtionhallin-
non hankintayksiköiden sähkönkulutuksesta. Kuntasektorin osalta vastaava sähkönkulutus-
tieto saatiin Kuntaliiton julkaisusta2. Näiden tietojen mukaan valtiosektorin vuotuinen säh-
könkulutus on noin 2 000 GWh, josta noin 1 000 GWh kuuluu yhteishankintaa koskevan 
velvoittavan lainsäädännön piiriin. Kuntasektorin laskennallinen sähkön vuosikulutus on 
myös noin 2 000 GWh. 

                                                 
1 Vainio et al. (2006) Kuntien rakennuskanta 2005 
2 Ruokojoki J., Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2005, Suomen kuntaliitto 
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Joukkoliikennepalvelujen hankinta on valtiosektorilla hyvin vähäistä koostuen lähinnä 
satunnaisten linja-autokuljetusten hankinnasta sekä taksipalvelujen käytöstä. Kuntasektorilta 
saatiin tietoja vain kahden pienehkön kunnan koulu- ja erikoiskuljetuksista. Selvityksessä 
käytettiin perusteena pääosin Motivan keräämästä aineistosta3 saatuja tietoja vuotuisesta jul-
kisesta liikenteestä. Selvityksen mukaan joukkoliikenteen vuotuiset kaupunkiliikenteen ajo-
kilometrit ovat 173,5 milj. km/v. Joukkoliikenteen matkasuoritteeksi on arvioitu yhteensä 
1 432 milj. km/v. Tässä ovat mukana kaukoliikenne, lähijunat, metro, taksit ja tilausliikenne. 
Saatujen tietojen mukaan kilpailutuksen yleisin kausi on kolme vuotta. Toisin sanoen noin 
kolmasosa edellä mainituista matkasuoritteista kilpailutetaan vuosittain.  

 

                                                 
3 Suomen sisäinen matkustajaliikenne, julkisen liikenteen suoritteet 2005. Liikenne- ja viestintäministeriö. 
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2 ATK- ja muut toimistolaitteet 

Selvitykseen mukaan otetut, energiankäyttö- ja päästövaikutuksiltaan merkittävimmät toi-
mistolaiteryhmän hankintakohteet ovat:  

• työasemat (pöytätietokoneet, näytöt ja kannettavat tietokoneet),  
• palvelimet ja keskuskoneet, 
• kopiokoneet ja monitoimilaitteet,  
• tulostimet ja 
• muut toimistolaitteet (skannerit, faksit yms.) 

 

2.1 Hankinnan nykytilanne ja vuotuiset hankintamäärät 

Valtio- ja kuntasektorin kyselyissä saatiin kohtuullisesti tietoa toimistolaitteiden hankinnois-
ta. Tästä huolimatta tietojen tarkkuudessa ja kattavuudessa oli puutteita. Valtiosektorilla pää-
tettiin käyttää VM:n julkaisusta4 ja Hanselilta saatuja kokonaistietoja, joista vuosihankinnat 
saatiin jakamalla arvioidulla neljän vuoden uusimissyklillä. Kuntasektorilla tiedot arvioitiin 
kahden kunnan vastausten perusteella. 

Hanselilta saadun tiedon mukaan valtionhallinnossa oli vuoden 2005 lopussa käytössä 
noin 174 000 työasemaa. Työasemien määrä suhteessa henkilöstöön oli 1,6 työasemaa/hlö. 
Toimistokäytössä työaseman käyttöikä on tyypillisesti 3–4 vuotta. Selvityksessä kerättyjen 
tietojen ja tietojen yleistämisen eli korottamisen perusteella vuotuisten hankintojen määräksi 
arvioitiin yli 40 000 tietokonetta.  

Hanselin kautta hankituista tietokoneista kannettavien tietokoneiden osuus hankintojen 
kokonaisarvosta oli 44 %. Koska kannettavien tietokoneiden yksikköhinta on noin puolitois-
takertainen pöytäkoneisiin verrattuna, oli kannettavien osuus hankittujen koneiden määrästä 
noin 30 %. Vastanneilla hankintayksiköillä kannettavien määrä oli selvästi tätä pienempi (eli 
noin 10–20 %). Tietokoneen monitoreina LCD-näytöt ovat selvästi syrjäyttäneet kuvaputki-
näytöt useimmissa hankintayksiköissä. Yksittäisiä kuvaputkinäyttöjä hankitaan kuitenkin 
vielä joissain hankintayksiköissä. 

Valtiosektorin hankintayksiköiltä kysyttiin kopiokoneiden, tulostimien, skannereiden 
sekä monitoimilaitteiden vuotuisia hankintamääriä. Vastausten mukaan eniten hankitaan eril-
listulostimia. Monitoimilaitteita on vain murto-osa verrattuna erillisiin tulostimiin. Valtio-
sektorilla hankitaan myös yksittäisiä skannereita tulostimien lisäksi. 

Laitevalmistajien myymistä uusista kopiointilaitteista 95 % on monitoimilaitteita, joihin 
on yhdistetty skanneri, faksi tai tulostin tai useampia näistä. Yksittäisiä tulostimia myydään 
kuitenkin erillislaitteina edelleen eniten. Tulostimista noin 15 % on väritulostimia.  

Valtionhallinnossa käytetään pääosin yhteisesti kilpailutettuja puitesopimuksia. Hankin-
tayksikön tarpeisiin sopivat laitteet valitaan puitesopimukseen kuuluvien toimittajien vali-
koimasta. Hankintayksiköllä on siten mahdollisuus vaikuttaa valittavan laitteen ominaisuuk-
siin. Tähän mennessä hankitut toimistokoneet täyttävät pääosin aikaisemmin voimassa olleet 
Energy Star -vaatimukset.  
                                                 
4 Valtionvarainministeriö: Tietoja valtion tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2006. 
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Taulukko 5. Hankintojen nykytilanne – ATK- ja muut toimistolaitteet, kpl/v. 

 
Laiteryhmä Valtiosektorin  

hankintatiedot 
Kuntasektorin 
hankintatiedot 

Julkinen  
sektori  

yhteensä 

 Saatu Korotettu Saatu Korotettu  

Työasemat 122 080 30 520 7 225 51 610 82 100 

Kannettavat  
tietokoneet 52 320 13 080 2 199 15 710 28 800 

Näytöt  16 650 4 178 29 840 47 500 

Palvelinkoneet 9 992 2 500 150 1 070 3 600 

Tulostimet 554 5 600 1 740 12 430 18 000 

Monitoimilaitteet/ 
kopiokoneet 8 430 500 4 680 5 100 

 
 

2.2 Energiankulutuksen säästökeinot – tietokoneet 

 

Taulukko 6. Arviot ATK-laitteiden hankinnoilla saavutettavissa olevista energiansäästöistä 
ja päästöjen vähenemistä. 

 

Säästökeino Ominaiskulutus 
kWh/laite*v 

Energian-
säästö 

CO2-
päästöjen 
vähenemä  

Vähenemä 
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet 
valtio/ 
kunnat 

Nykyinen Uusi MWh/v t/v % 

Hankitaan Energy Star 2007  
-vaatimukset täyttävät tietoko-
neet  

30/70 300 115 14 060 3 230 48  

Hankitaan Energy Star 2007  
-vaatimukset täyttävät näytöt 25/75 80 36 2 100 480 7  

Hankitaan Energy Star 2007  
-vaatimukset täyttävät kannetta-
vat tietokoneet 

15/85 70 30 750 170 3  

Korvataan pöytätyöasemia kan-
nettavilla tietokoneilla, nykyiset 
laitteet 

30/70 300 70 15 400 3 500 60  

Valitaan energiatehokkaimmat 
tietokoneet sopimustoimittajan 
valikoimasta  

30/70 300 150 12 300 2 830 39  

Otetaan energiansäästöasetuk-
set käyttöön pöytäkoneissa 
keskitetysti (-12 %) 

30/70 300 260 2 677 616 10  

Yhteensä    18 900 4 350 34 

*) sähkön tuotannon keskimääräinen päästökerroin 230 kg/MWh 
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Taulukko 7. Arviot muiden toimistolaitteiden hankinnoilla saavutettavissa olevista energi-
ansäästöistä ja päästöjen vähenemistä. 

 

Säästökeino Ominaiskulutus 
kWh/laite*v 

Energian-
säästö 

CO2-
päästöjen 
vähenemä 

Vähenemä 
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet 
valtio / 
kunnat 

Nykyinen Uusi MWh/v t/v % 

Hankitaan kopiokoneet Energy Star 
2007 -vaatimusten mukaisina niin, että 
energiansäästöasetukset ovat käytös-
sä  

10/90 1090 310 2 400 560 23  

Hankitaan tulostimet Energy Star 
2007 -vaatimusten mukaisina niin, että 
energiansäästöasetukset ovat käytös-
sä  

30/70 250 110 4 000 920 38  

Korvataan erilliset laitteet yhdellä 
monitoimilaitteella, joka on Energy 
Star 2007 -vaatimusten mukainen 

25/75 1850 310 400 91 10  

Otetaan kaikissa toimistolaitteissa 
tehokkaat virransäästöasetukset 
sekä automaattisammutus käyttöön 

25/75   240 55 10  

Korvataan puolet erillistulostimista 
tehokkaammalla yhteistulostimella 10/90 250 - 2 200 510 21  

Korvataan puolet erillistulostimista 
mustesuihkutulostimilla 10/90 250 75 1 500 350 15  

Sisällytetään tulostimien Energy Star 
2007 -vaatimukset, mukaan lukien 
asennusvaiheen energiansäästöase-
tukset, tarjouspyyntöön  

10/90 250 180 340 79 16  

Yhteensä    6 700 1 540 64  

*) sähkön tuotannon keskimääräinen päästökerroin 230 kg/MWh 

 
 
Hankittavilta laitteilta edellytetään Energy Star 2007 -vaatimusten täyttymistä. Potentiaali-
nen säästö perustuu arvioon, että kaikki hankittavat toimistolaitteet oheislaitteineen täyttävät 
uudet Energy Star -energiatehokkuusvaatimukset, mutta energiansäästöasetusten käytön val-
vontaan ei kiinnitetä erityistä huomiota.  

Tulossa oleva EU:n säädös, joka edellyttää julkisen sektorin keskushallinnon noudatta-
van toimistolaitehankinnoissaan vähintään Energy Star -tasoisia energiankäyttövaatimuksia, 
varmistaa edellä esitettyjen säästökeinojen toteutumisen käytännössä. 
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3 Valaistus 

Tämä ryhmä sisältää erilaiset sisällä ja ulkona käytettävät valonlähteet. Kiinteät valaisimet 
kuuluvat lähes poikkeuksetta rakennushankkeeseen, minkä vuoksi tarkastelussa otettiin 
huomioon vain kiinteistönhuoltotoiminnassa eli korjausrakentamisen ulkopuolella hankitut 
valaisimet ja niiden valonlähteet. Pääosa valaisimista asennetaan peruskorjausten yhteydes-
sä, jolloin tehtävät valaisinvalinnat määräävät myös käytettävät valonlähteet.  

Katu- ja väylävalaistus on kuntasektorilla merkittävä kulutuskohde, mutta se ei sisälty-
nyt selvitykseen, sillä suurin osa katu- ja väylävalaistuksesta kuuluu kokonaisurakoihin. 
Kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa ei myöskään ollut yhtään katuvalaistukseen liittyvää 
hankintaa tarkasteltuna ajanjaksona. 
 
 

3.1 Hankinnan nykytilanne ja vuotuiset hankintamäärät 

Valonlähteitä koskevia tietoja saatiin valtiosektorilta kolmen organisaation kunnossapitoyk-
siköiltä. Osa organisaatioista ilmoitti hankittujen määrien olevan erittäin vähäisiä tai että tä-
män kaltaisia kustannuksiltaan vähäisiä erityishankintoja ei saada erotelluiksi yleiskuluista. 

Ilmoitetuissa hankinnoissa energiankulutus on jo nyt otettu hyvin huomioon käyttämäl-
lä energiansäästölamppuja hehkulamppujen tilalla. Hehkulamppujen hankintamäärä on ollut 
noin 20 % energiansäästölamppujen määrästä. Loisteputkien energiankulutukseen voidaan 
valaisimien hankinnan jälkeen vaikuttaa tehokkaasti vain käyttötottumuksia muuttamalla.  
 

Taulukko 8. Hankintojen nykytilanne – valonlähteet, kpl/v. 

 
Laiteryhmä Valtiosektorin 

hankintatiedot 
Kuntasektorin 
hankintatiedot 

Yhteensä 

 Saatu Korotettu Saatu Korotettu  

Loisteputket 1 360 16 700  71 700 88 400 

Halogeenilamput 200 2 400  10 200 12 600 

Hehku/energiansäästölamput 1 510 17 800  76 400 94 200 
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3.2 Energiankulutuksen säästökeinot  

Taulukossa esitetään arviot käytettävissä olevien keinojen energiansäästövaikutuksista ja 
CO2-päätöjen vähenemistä.  
 

Taulukko 9. Arviot valonlähteiden hankinnoilla saavutettavissa olevista energiansäästöistä 
ja päästöjen vähenemistä. 

 

Säästökeino Ominaiskulutus 
kWh/lamppu/v 

Energian-
säästö 

CO2-
päästöjen 
vähenemä 

Vähenemä
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet  
valtio/  
kunnat 

Nykyinen Uusi MWh/v t/v % 

Korvataan vielä hankittavat 
hehkulamput energian-
säästölampuilla 

20/80 90 18 240 55 2 

Hankitaan kaikki pöytäva-
laisimet varustettuna pien-
loisteputkilla tai LED-
valaisimina 

20/80   5 1 0 

Yhteensä     200 50 2 

*) sähkön tuotannon keskimääräinen päästökerroin 230 kg/MWh 
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4 Kotitalouskoneet ja -laitteet 

Kodinkoneet jaettiin selvitystyössä seuraaviin tuoteryhmiin:  
• erilliset kylmälaitteet ja kylmäsäilytystilat, 
• keittiölaitteet,  
• valmistuskeittiöiden laitteet ja  
• muut kodinkoneet. 

 

Tämä hankintakohteiden joukko on luonteeltaan sekalainen. Selvityksessä havaittiin, että 
merkittävimmät kodinkoneiden hankinnat liittyvät uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin.  
 

4.1 Hankinnan nykytilanne ja vuotuiset hankintamäärät 

Kodinkonehankinnoista saatiin tietoja vain vähän. Merkittävästä osasta kysytyistä organisaa-
tioista vastattiin, ettei näitä hankintoja ole ollut tai että niiden merkitys on ollut erittäin vä-
häinen. Kuntasektorilla kodinkoneita hankitaan mm. vuokra-asuntoihin.  

Nykyisin myytävien kylmälaitteiden energiatehokkuusluokka on Motivan selvityksen 
mukaan pääosin A-luokkaa (jakauma: B-luokka 6 %, A-luokka 79 % ja A+ -luokka 15 %). 
Vaikuttaa siltä, että hankittaessa kylmälaite ilman energiatehokkuuteen liittyviä kriteerejä 
saadaan A-luokan kylmälaite. Saatujen hankintayksikön tietojen perusteella A-luokan kyl-
mälaitteiden hankintamäärä oli 70 % ja B-luokan 30 %, joten hankinnat vastasivat yleistä 
jakaumaa.  
 

Taulukko 10. Hankintojen nykytilanne – kodinkoneet, kpl/v. 

Laiteryhmä Valtiosektorin 
hankintatiedot 

Kuntasektorin 
hankintatiedot 

Yhteensä 

 Saatu Korotettu Saatu1 Korotettu  

Valmistuskeittiöt      

Astianpesukoneet - - 7 210 210 

Liedet - - 5 150 150 

Uunit - - 7 210 210 

Padat - - 19 571 571 

Liedet - - 4 120 120 

Kylmälaitteet - - 6 180 180 

Pienlaitteet      

Kylmälaitteet 1 10 390 48 + 2029 4 140 4 530 

Astianpesukoneet 3 100 28 840 940 

Liedet ja uunit 1 1 30 24 + 1529 2 780 2 810 

Pyykinpesukoneet   24 720 480 

1 Kylmälaitteiden ja liesien hankinta pääosin (60–70 %) kuntien vuokra-asuntoihin (suurempi luku). Pienempi luku 
kuvaa varsinaisesti kuntiin hankittavia laitteita. 
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4.2 Energiankulutuksen säästökeinot  

Kodinkoneiden laskennallinen energiankulutus jakautuu valmistuskeittiöiden ja asuntojen 
tavanomaisten keittiölaitteiden kesken. Merkittävimmät hankinnat ovat kylmälaite- ja liesi-
hankinnat kuntien vuokra-asuntoihin. 
 

Taulukko 11. Arviot kotitalouksien laitteiden ja koneiden hankinnoilla saavutettavissa olevis-
ta energiansäästöistä ja päästöjen vähenemistä.  

 

Säästökeino Ominaiskulutus 
kWh/laite/v 

Energian-
säästö 

CO2-
päästöjen 
vähenemä  

Vähenemä 
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet 
valtio/ 
kunnat 

Nykyinen Uusi MWh/v t/v % 

Hankitaan induktioliesiä perin-
teisten liesien sijaan, säästö 12 % 0/100 619 549 25 6 1 

Hankitaan kylmälaitteet 
A+ -luokkaa 10/90 320 250 317 73 8 

Hankitaan kylmälaitteet 
A++ -luokkaa 10/90 320 180 634 146 16 

Korvataan tavalliset uunit kier-
toilmauuneilla, säästö 12 % 0/100 220 209 31 7 1 

Hankitaan tunnelipesukoneet, 
joissa on lämmön talteenottojär-
jestelmä 

0/100 9 000 5 900 155 36 4 

Yhteensä    800 190 21 

*) sähkön tuotannon keskimääräinen päästökerroin 230 kg/MWh 

 

 

Erillishankintoina hankittavien kylmälaitteiden kokonaismäärät ovat olleet vähäiset. Viime 
vuosina markkinoille on tullut A-luokkaa energiatehokkaammat EnergyPlus (A+ ja 
A++) -kylmälaitteet. Keskimääräiseksi säästöksi siirryttäessä A-luokasta A+ tai A++ -
luokkaan on arvioitu 25 % ja 45 % nykyisestä A-luokan laitteen kulutuksesta.  

Lieden induktiolevy tai halogeeniliesi kuluttaa sähköä 10–20 % vähemmän kuin ke-
raaminen keittotaso tai valurautalevyt. Lisäksi nopean käynnistymisen johdosta ”varmuuden 
vuoksi” päällä pitäminen on tarpeetonta. Induktioliesiä on myytävänä sekä valmistuskeittiöi-
hin että kotitalouskäyttöön. 

Vastausten perusteella kaikissa uusissa valmistuskeittiöiden astianpesukoneissa lienee 
käytönohjauslaite, joka mahdollistaa tarpeenmukaisen käytön. Selvitysten mukaan käytönoh-
jauslaitteella säästetään sähköä jopa 40 % ja vettä jopa 70 %.  
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5 Ajoneuvot ja työkoneet 

Vuodessa hankittujen ajoneuvojen tuottamaa hiilidioksidimäärää selvitettiin hankintamääri-
en, toteutuneiden vuotuisten ajokilometrien ja autojen polttoaineen ominaiskulutusten perus-
teella.  
Moottoriajoneuvot jaettiin tässä selvityksessä kuuteen pääryhmään:  

• pienet henkilöautot, 
• keskisuuret henkilöautot, 
• suuret henkilöautot (sisältäen tila-autot), 
• pakettiautot, 
• erityisajoneuvot (kuorma-autot, linja-autot) ja 
• työkoneet (moottorikelkat, traktorit tms.) 
 

Dieselkäyttöisten henkilöautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä Suomessa oli 
17 % vuonna 2005. Diesel-ajoneuvojen osuus henkilöautokannassa on selvästi tätä pienempi.  
 
 

5.1 Hankinnan nykytilanne ja vuotuiset hankintamäärät 

Tehtyjen haastattelujen perusteella hankinnoissa kiinnitetään jossain määrin huomiota ajo-
neuvojen kulutuksiin, kuten esimerkiksi hankkimalla uudet ajoneuvot kulutukseltaan pie-
nempinä dieselmalleina.  

Hanselilta saadun tiedon mukaan valtionhallintoon hankituista ajoneuvoista dieselkäyt-
töisiä oli 63 % v. 2006. Tämän tiedon perusteella valtionhallinnon ajoneuvokannassa on sel-
västi enemmän dieselkäyttöisiä ajoneuvoja kuin Suomessa keskimäärin. Varsinaisia ajoneu-
vojen ominaispäästöihin tai -kulutuksiin perustuvia valintaperusteita ei ole käytössä. Valti-
onhallinnon puitesopimuksen kautta tilaajalla on mahdollisuus hankintapäätöstä tehdessään 
valita kulutukseltaan pienempiä malleja. 

Kunnista saatujen tietojen perusteella kuntien hankinnoissa suositaan pienemmän koko-
luokan bensiinikäyttöisiä autoja. Vaikka ajoneuvot ovat suurelta osin bensiinikäyttöisiä, ajo-
neuvojen koot valitaan toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiksi. 

Kuntien hankinnoissa myös työkoneet ovat merkittäviä. Työkoneista ei saatu tietoja las-
kennan pohjaksi. Valtion moottorikelkkahankinnoista saatiin määrätietoja. Energiatehokkuus 
on otettu huomioon valitsemalla kulutukseltaan aiempaa pienempiä nelitahtimoottorisia 
kelkkoja. 
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Taulukko 12. Hankintojen nykytilanne – ajoneuvot ja työkoneet, kpl/v. 

 
Laiteryhmä Valtiosektorin 

hankintatiedot 
Kuntasektorin 
hankintatiedot 

Yhteensä 

 Saatu Korotettu Saatu Korotettu  

Pienet henkilöautot -  17 260 260 

Keskisuuret henkilöautot 19 174 6 91 270 

Suuret henkilöautot 8 97 -  100 

Tila-autot 1 12 10 153 170 

Pakettiautot 11 100 49 750 850 

Kuorma-autot -  7 107 110 

Työkoneet ja muut  
erityisajoneuvot 30 274 17 260 530 

Linja-autot -  -  - 

 
 

5.2 Energiankulutuksen säästökeinot  

Moottoriajoneuvojen laskennalliset päästöt jakautuvat siten, että päästöiltään merkittävin 
ryhmä ovat pakettiautot ja pikkubussit 45 % osuudella vuotuisista CO2-päästöistä. Toinen 
tässä suhteessa merkittävä ajoneuvoryhmä on työkoneet (21 %). Muiden ryhmien osuus 
päästöistä vaihtelee välillä 4–9 %.  

 



37 

Taulukko 13. Arviot ajoneuvojen hankinnoilla saavutettavissa olevista energiansäästöistä ja 
päästöjen vähenemistä. 

 

Säästökeino Ominaiskulutus 
gCO2/km 

Energian- 
säästö 

CO2- 
päästö- 

vähenemä 

Vähenemä 
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet 
Valtio/ 
kunnat 

Nykyinen Uusi MWh/v t/v % 

Paljon virka- ja työajoneuvoilla ajavien 
taloudellisen ajon koulutus 25/75 204 196 942 248 3 

Kaikkien henkilöautojen renkaat alhai-
sen vierintäkitkan eko-malleja 40/60 204 197 808 213 2 

Pienet ajoneuvot dieselmalleina 0/100 133 131 30 8 0 

Pienet ajoneuvot korvataan sähköau-
toilla 0/100 133 51 1 215 320 4 

Keskisuuret ajoneuvot hybridiautoina 0/100 165 105 1 863 490 6 

Keskisuuret ajoneuvot maakaasuau-
toina 65/35 151 133 332 87 1 

Pakettiautot valitaan vastaavina, kulu-
tuksiltaan pienimpinä malleina 65/35 235 190 2 261 595 7 

Pakettiautot valitaan maakaasukäyt-
töisinä malleina 65/35 235 176 3 795 999 11 

Ajoneuvojen keskikulutus max. 6 
l/100km 10/90 180 160 712 187 2 

Suuret edustusajoneuvot aina diesel-
malleina 100/0 225 183 239 63 1 

Yhteensä 6 900 1 810 21 

 
 
Taloudellisen ajon koulutuksella todettu välitön säästö polttoaineenkulutuksessa vaihtelee 
välillä 12–15 %. Koulutuksen kautta saavutettava pysyvä keskimääräinen säästö on noin 
5 %. Jos 20 % paljon ajavista saisi koulutusta, tämä merkitsisi 4 %:n säästömahdollisuutta. 

Alhaisen vierintäkitkan renkailla voidaan säästää 0,2–0,3 l/100km. Autonhankinnan yh-
teydessä uudentyyppiset renkaat kannattaa tilata vakioasennuksena tulevien renkaiden sijaan. 
Kaikilla suurilla rengasvalmistajilla on myynnissä erilliset eko-mallin renkaat. Valitsemalla 
kapeammat renkaat voidaan myös pienentää vierintävastusta. 

Pienten ajoneuvojen ryhmä oli ilmoitetuissa hankinnoissa pääosin bensiinikäyttöistä. 
Pienten ajoneuvojen ryhmään on tullut viime vuosina varteenotettavia vaihtoehtoja kuten 
sähköautoja. Selvitetyistä vaihtoehdoista dieselin vaikutus on vähäinen pienissä autoissa, 
mutta sähköautolla voitaisiin saavuttaa merkittävät säästöt lyhyessä kaupunkiajossa. 

Keskikokoisten ajoneuvojen ryhmässä ensimmäiset hybridiautot ovat sarjatuotannossa 
ja ne ovat varteenotettava vaihtoehto etenkin pääosin kaupungissa tapahtuvaan liikkumiseen. 
Mallien määrä myös kasvaa kysynnän kasvaessa. Hybridiautojen korkea hinta rajoittaa kui-
tenkin vielä niiden kysyntää. Myös maakaasukäyttöisiä ajoneuvoja on olemassa perinteisten 
mallien rinnalla, mutta maakaasun käytön yleistymistä haittaa tankkausverkoston puuttumi-
nen.  
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Pakettiautot ovat ajoneuvoista suurin päästöjen aiheuttaja julkisella sektorilla. Paketti-
autoilta ei vaadita nykyisin vastaavaa standardisoitua CO2-päästöjen merkintää kuten henki-
löautoilta. Pakettiautojen polttoainetalouteen ei ole myöskään kiinnitetty huomiota samalla 
tavoin kuin henkilöautojen polttoainetalouteen. Kaikki kyselyvastauksissa ilmoitetut ajoneu-
vot olivat dieselmalleja. Tarjolla on myös pakettiautoja, joiden polttoaineenkulutus on 20 % 
alhaisempi kuin keskimäärin hankituissa. Kooltaan nämä saattavat olla hieman pienempiä. 
Joistain pakettiautoista on tarjolla myös maakaasumalli, jonka hiilidioksidipäästöt ovat noin 
25 % dieselmallien päästöjä alhaisemmat.  

Leasing-ajoneuvot voidaan rajata käsittämään vain vähäkulutuksisia malleja, joilla on 
saavutettavissa selvästi suurempi säästö. Vähäkulutuksisuuden raja-arvona on pidetty CO2-
päästöä <160 g/km (Suomen keskiarvo 165 g/km), joka ei vielä merkittävästi rajaa ajoneu-
vohankinnan vaihtoehtoja. 

Hankitut suuremmat edustusajoneuvot olivat selvitykseen vastanneissa yksiköissä pää-
sääntöisesti bensiinikäyttöisiä. Jos edustusajoneuvot hankittaisiin vastaavina malleina, mutta 
dieselkäyttöisinä, voitaisiin ajoneuvojen aiheuttamia vuotuisia päästöjä pienentää ilman mui-
ta toimenpiteitä lähes 10 %. 
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6 Muut koneet ja laitteet 

6.1 Jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet 

Kaikille hankintakohteeseen kuuluville tuotteille on ominaista se, että niiden hankinnat liit-
tyvät pääsääntöisesti uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen. Näiden laitteiden hankinta 
kuuluu usein kiinteistön omistajalle. Käyttäjän erillishankinnat koostuvat lähinnä yksittäisen 
tilan jäähdytykseen tai ilmanvaihdon tehostamiseen tarkoitetuista laitteista ja ne ovat yleensä 
kokoluokaltaan pieniä. Nimike jakautuu tuoteryhmiin: 

• jäähdytyslaitteet (jäähdytys- ja ilmastointilaitteet) ja 
• ilmanvaihtolaitteet. 

6.1.1 Hankinnan nykytilanne 

Yksikään haastatelluista organisaatioista ei pitänyt peruskorjausten ulkopuolella tapahtuvien 
jäähdytyslaitehankintojen määrää merkittävänä. Näillä organisaatioilla ei ollut yleistä ohjeis-
tusta jäähdytyslaitteiden hankintaan. Yksittäisten jäähdytyslaitteiden hankinnassa energian-
kulutukseen on kiinnitetty huomiota vain satunnaisesti. Motivan tietojen mukaan energiate-
hokkuusluokka D edustaa Euroopassa markkinoilla olevien jäähdytyslaitteiden keskitasoa ja 
sitä on käytetty tässä selvityksessä perustasona. 

Hanselilta saadun tiedon mukaan valtiosektorin yhteishankintasopimus on päättynyt ei-
kä sitä ole vuosihankintojen määrän pienuuden vuoksi tarkoitus uusia. Yhteishankintasopi-
muksessa ei ollut energiatehokkuuteen liittyviä kriteerejä. 

 

Taulukko 15. Hankintojen nykytilanne – jäähdytyslaitteet, kpl/v. 

 
Laiteryhmä Valtiosektorin 

hankintatiedot 
Kuntasektorin 
hankintatiedot 

Yhteensä 

 Saatu Korotettu Saatu Korotettu  

Pienet jäähdytyslaitteet 8 90 - 300 390 

Pienet ilmanvaihtolaitteet 4 50 - 160 210 

 

6.1.2 Energiankulutuksen säästökeinot  

Säästöpotentiaali jäähdytyslaitteiden käytössä on arviolta 20 %, kun niitä hankittaessa vali-
taan käyttötarkoitukseen hyvin soveltuva ja energiamerkinnältään mahdollisimman hyvä lai-
te. Säästö perustuu keskimääräisen energiatehokkuuskertoimen paranemiseen D-luokasta A-
luokkaan. Energiamerkintää voidaan käyttää hankintakriteerinä alle 12 kW:n jäähdytyslait-
teille. 

Ilmanvaihtolaitteiden osalta tulee kiinnittää huomiota käyttötarkoituksen lisäksi puhal-
timien ominaissähkötehoon eli SFP-lukuun (kW/m3/s). Hankittaessa ilmanvaihtolaitteita, 



40 

joiden puhaltimien SFP-luku on uusien rakentamismääräysten mukaisen 2,5 sijasta 2,0, sääs-
töä saavutetaan käytössä noin 20 %. Sama vastaa huippuimureissa SFP-lukua 0,8. 

 

Taulukko 16. Arviot jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden hankinnoilla saavutettavissa olevista 
energiansäästöistä ja päästöjen vähenemistä. 

 

Säästökeino Ominaiskulutus 
kWh/laite/v 

Energian-
säästö 

CO2-
päästöjen 
vähenemä 

Vähenemä 
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet 
valtio/ 
kunnat 

Nykyinen Uusi MWh/v t/v* % 

Erilliseltä jäähdytyslaitteelta vaadi-
taan energiatehokkuusluokkaa A 20/80 2 750 2 200 270 63 13  

Uusittavien ilmanvaihtolaitteiden 
puhaltimen SFP-luku alle 2,0 
kW/m3/s 

20/80 2 300 1 800 110 26 7  

Yhteensä     300 70 19  

*) sähkön tuotannon keskimääräinen päästökerroin 230 kg/MWh 
 
 

6.2 Sähkölaitteet ja -kojeet 

Hankintaryhmään kuuluvat erillishankittavat sähkölaitteet. Näistä saatiin kyselyssä niin vä-
hän tietoa, ettei kokonaiskulutusten tai säästökeinojen ja niiden vaikutusten arviointiin ole 
riittävää tietoa. 

6.2.1 Hankinnan nykytilanne  

Muista sähkölaitteista kyselyn kohteina olleet hankintayksiköt hankkivat mm. viihde-
elektroniikkaa sekä tekniikkaa kokoushuoneisiin. Sekä viihde-elektroniikan että esimerkiksi 
kokoushuoneiden projektorien valintaperusteina ovat yleensä muut tekijät kuin energiate-
hokkuus. Laitteiden hankintamäärät ovat pienet rajoittuen vain muutamiin laitteisiin vuosit-
tain. Lisäksi laitteilla on varsin pitkä käyttöikä, joten niitä uusitaan harvoin. 

6.2.2 Energiankulutuksen säästökeinot  

Viihde-elektroniikalla ei ole standardiin perustuvaa energiamerkintää, kuten useimmilla koti-
talouskoneilla tai toimistolaitteilla. Erilaiset ympäristömerkinnät kuitenkin auttavat energia-
tehokkaiden laitteiden valinnassa. Laitteiden energiankulutukset vaihtelevat merkittävästi 
sekä eri valmistajien että yhden valmistajan tuotevaihtoehtojen välillä.  

Viihde-elektroniikan käyttö julkishallinnossa on vähäistä, joten sen osuus kokonais-
energiankulutuksesta jää merkityksettömäksi. Siitä huolimatta laitteita hankittaessa pitää 
kiinnittää huomiota yksittäisen laitteen energiatehokkuuteen, jotta sähkönkulutus pysyy hal-
linnassa eikä muodostu merkittäväksi jatkossakaan. 

Esimerkiksi televisiomarkkinoita valtaavat litteät televisiot kuluttavat sähköä enemmän 
kuin perinteiset kuvaputkitelevisiot. Litteistä televisioista plasmatekniikalla toteutettu televi-
sio kuluttaa samankokoista LCD-televisiota 25 % enemmän sähköä primetime-katselu-
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aikaan, käy ilmi Sähköviesti-lehden numerossa 4/2006 julkaistusta testistä. Televisiolta vaa-
dittu koko on kuitenkin yleensä käytetyn tekniikan määrittävä tekijä, sillä suuret televisiot 
ovat useimmiten plasmatelevisioita, kun taas 32-tuumaiset ja sitä pienemmät pääosin LCD-
televisioita. 

Projektorien energiankulutus vaihtelee niin ikään eri merkkien ja laitteiden välillä mer-
kittävästi. Energiatehokkaan mallin etsimiseen kannattaa kiinnittää huomiota. 
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7 Energia 

Sähkön ja polttoaineiden hankintaa koskevat lähtötiedot saatiin Hanselin kilpailuttamista 
valtion puitesopimuksista. 

Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin kaukolämmön hankinta, koska lämmön hankkija ei 
voi käytännössä vaikuttaa kaukolämmöntoimittajan tuottaman energian ympäristöprofiiliin. 
Kaukolämmöstä toiseen lämmitysmuotoon vaihtaminen ei ole yleensä taloudellista ja tulisi 
kyseeseen vain laajoissa peruskorjauksissa.  

 
 

7.1 Hankinnan nykytilanne ja vuotuiset hankintamäärät 

Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Valtio-
sektori, mukaan luettuna liikelaitokset, kuluttaa tällä hetkellä vuosittain noin 2 000 GWh 
sähköenergiaa, josta noin 50 % kuuluu yhteishankintaa koskevan velvoittavan lainsäädännön 
piiriin. Valtion yhteishankintayksikkö Hanselin kilpailuttaman puitesopimuksen kautta ostet-
tu sähkö on voimassa olevalla sopimuskaudella kokonaisuudessaan vesivoimalla tuotettua. 
Puitesopimuksessa valittavana on myös ns. Norppa-sähkö, jota käytetään toistaiseksi vuosit-
tain ainoastaan Suomen ympäristökeskuksissa alle 2 GWh eli noin 0,1 % valtion sähkönhan-
kinnasta. 

Kuntien rakennuskannan sähkönkulutustiedot perustuvat Kuntaliiton seurantaan5. Sen 
tuottamien tietojen mukaan kuntien vuotuinen sähkönkulutus oli 1 283 GWh v. 2005. Tätä 
vastaava rakennusten kokonaistilavuus oli 74,6 milj.m³ (ominaiskulutus 17,2 kWh/m³). Kun 
kuntien koko rakennuskanta on noin 115 milj.m³, kuntien rakennusten vuosikulutuksen voi-
daan arvioida olevan noin 1 980 GWh eli samansuuruinen kuin valtiosektorin sähkönkulutus.  

Arviolta yli puolet valtionhallinnon polttoainehankinnoista tehdään puitesopimusten 
kautta, pois lukien lentopolttoaineet. Puitesopimuksella tehdyistä vuosihankinnoista raskasta 
polttoöljyä on 10–40 000 tonnia, lähinnä jäänmurtajiin. Kevyttä polttoöljyä ja polttonesteitä 
hankitaan puitesopimuksen kautta vuosittain 40–50 miljoonaa litraa, josta bensiiniä ja die-
selpolttonestettä on noin 5–10 miljoonaa litraa. Hanselilta saadun kokonaistiedon perusteella 
bensiinin ja dieselpolttoaineen kulutukset ovat valtiosektorilla suunnilleen yhtä suuret. Bio-
polttoaineiden hankinta otetaan tarpeen vaatiessa huomioon kilpailutuksessa. 

Polttonesteiden kokonaiskulutus valtiosektorilla saatiin suoraan Hanselin esittämästä 
vuotuisen kulutuksen arviosta, joka sisältää lähes kaikki valtiosektorin hankintayksiköt. Kun-
tien kulutustietoja saatiin vain yhdeltä kunnalta, joten vuosikulutukset saatiin yleistämällä eli 
korottamalla yhden kunnan tiedot vastaamaan koko kuntasektoria.  
 

                                                 
5 Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2005 
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Taulukko 17. Hankintojen nykytilanne – energia. 
 

Laiteryhmä Valtiosektorin 
hankintatiedot 

Kuntasektorin 
hankintatiedot 

Yhteensä 

 Saatu Korotettu Saatu Korotettu  

Sähkö, GWh  1 500 1 283 2 000 3 500 

Polttonesteet, bensiini, m³  4 000 151 3 900 7 900 

Polttonesteet, diesel, m³  4 000 1 148 29 500 33 500 

 

7.2 Energiankulutuksen säästökeinot  

Energian hankinnassa ei ole mahdollista vaikuttaa energiankäytön tehokkuuteen. Päästöihin 
voidaan kuitenkin vaikuttaa merkittävästi polttoainevalinnoilla. 
 

Taulukko 18. Arviot energian hankinnassa saavutettavissa olevista päästöjen vähenemistä. 

Säästökeino Ominaispäästö 
gCO2/kWh 

CO2-
päästöjen 
vähenemä  

Vähenemä 
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet 
Valtio/ 
kunnat 

Nykyinen Uusi t/v % 

Sähkön ostossa siirrytään Suomen 
keskimääräisestä sähköntuotannosta 
uusiutuvien energialähteiden käyt-
töön 

45/55 230 0 805 000 88  

Kaikki sähkö olisi NordPool-sähköä 45/55 230 87 500 500 55  

  gCO2/l   

Diesel-polttoaineessa siirrytään val-
tiosektorilla käyttämään toisen su-
kupolven biodieseliä  

15/85 2 660 1 060 35 644 4  

Bensiini korvataan MTBE-
polttonesteellä 50/50 2 350 2 090 2 054 0  

 
Suomessa vuonna 2006 käytetystä sähköstä (90 TWh) tuotettiin 23 % uusiutuvin luonnonva-
roin (12 % vesivoimaa ja 11 % biopolttoaineilla tuotettua sähköä). Arvioitu julkisen sektorin 
vuotuinen sähkönkulutus on 3–4 TWh. Tämä merkitsee, että koko julkisen sektorin sähkön-
tarve voitaisiin kattaa uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulla sähköllä. Merkittävä osa valtio-
sektorin hankkimasta sähköstä on hankittu energian hintaan perustuvalla kilpailulla ja se tuo-
tetaan vesivoimalla. Tämä vähentää CO2-päästöjä arviolta 25 %:lla keskimääräisen tuotanto-
profiilin aiheuttamiin päästöihin verrattuna.  

Yhtenä mahdollisuutena on selvitetty sähkön ostoa pohjoismaisesta sähköpörssistä 
NordPoolista. Selvitetyssä mahdollisuudessa kaikki julkisen sektorin sähkö ostettaisiin Nord-
Poolista, jolloin pääosa energiasta olisi tuotettu uusiutuvin luonnonvaroin. 

Vuoden 2007 aikana tulee mm. myyntiin toisen sukupolven uusiutuviin luonnon raaka-
aineisiin perustuva NexBTL biodiesel. Polttonesteen valinnassa uudet toisen sukupolven die-
selit mahdollistavat ympäristöystävällisemmän polttonesteen hankinnan ilman investointeja 
ajoneuvokalustoon. Tehtyjen selvitysten mukaan biodieselillä olisi saavutettavissa 40 %:n 
säästö CO2-päästöissä 50 %:n seossuhteella. 
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8 Joukkoliikennepalvelut 

Joukkoliikennepalvelut sisältävät erillisinä tehtävät joukkoliikennepalveluhankinnat sekä 
kuntien ja lääninhallitusten järjestämät joukkoliikenteen palvelujen hankinnat. Lisäksi jouk-
koliikennepalveluissa on otettu huomioon taksipalvelujen käyttö. Selvityksessä valtiohallin-
non hankkimien joukkoliikennepalvelujen osuus oli erittäin vähäinen. 
 
 

8.1 Hankinnan nykytilanne ja vuotuiset hankintamäärät 

Kuntasektorin haastattelujen perusteella arviointia ei voida tehdä saatujen tietojen vähäisyy-
den vuoksi. Vuosittaisten hankintojen määrää arvioitaessa käytettiin lähtötietoina liikenne- ja 
viestintäministeriön keräämiä tietoja julkisen liikenteen suoritteista vuodelta 2005.  

Merkittävin liikennepalvelujen kilpailuttaja YTV on sisällyttänyt jo vuosia laadullisten 
tekijöiden lisäksi autojen päästöihin liittyviä vaatimuksia kilpailutuksiinsa. Vaatimuksien 
perusteena ovat yleisimmin olleet yleiseurooppalainen EURO-luokitus. Uusimmissa kilpai-
lutuksissa perusvaatimuksena on edellytetty nykyistä tasoa korkeampien EURO V-luokan 
mukaisten vaatimusten täyttämistä. Tulevissa kilpailutuksissa on tarkoitus vaatia nykyistä 
alhaisempia päästötasoja EEV (Enhanced Environmeltally Friendly Vehile) -luokituksen 
perusteella. Kilpailutuksiin ei ole toistaiseksi sisältynyt ajoneuvojen polttoainetalouteen liit-
tyviä vaatimuksia, koska saatavilla ei ole standardisoiduilla mittausmenettelyillä hankittuja 
tietoja polttoaineen kulutuksesta henkilöautojen tapaan. Tulevaisuudessa polttoaineta-
louteenkin liittyviä vaatimuksia on tarkoitus yhdistää osaksi kilpailua. 

Myös muut kaupungit ja kunnat kuin YTV-alue kilpailuttavat julkisen liikenteen palve-
lunsa pääosin kolmivuotiselle kaudelle. Muiden kaupunkien käyttämiä hankintakriteereitä ei 
selvitetty. Tässä selvityksessä oletettiin, ettei ajoneuvojen käyttötapaan tai polttonestetalou-
teen liittyviä kriteerejä ole käytössä. Kaluston ikään liittyvät kriteerit eivät selvitysten mu-
kaan vaikuta linja-autojen polttoainetalouteen. 

Valtiosektorilla merkittävin julkisen liikenteen hankintoja tekevä yksikkö on Etelä-
Suomen lääninhallitus, joka myöntää kaukoliikenteen ajoluvat. Liikennöitsijät hoitavat kau-
koliikennettä itsenäisesti eikä kalustolle tai polttoaineen kulutuksille aseteta vaatimuksia. 
Lääninhallitus vain myöntää liikennöintiluvat. Lääninhallitukset hankkivat kuntakeskusten 
välisiä joukkoliikennepalveluita suurten kaupunkien ulkopuolella. Paikallisliikenteen jouk-
koliikennepalvelujen hankinta on luonteeltaan peruspalvelujen ylläpitoa eivätkä ajettavat 
linjat ole pääsääntöisesti kannattavia. Käytännössä ainoat hankintojen ympäristövaikutuksiin 
liittyvät vaatimukset koskevat kaluston ikää, ollen tyypillisesti alle 11 tai alle 16 vuotta. Täl-
laiset ajoneuvot kuuluvat pääosin EURO II -luokkaan eli ovat vuosilta 1992–1995. Kauko-
liikenteen ajoneuvot ovat vaatimusten puuttumisesta huolimatta selvästi tätä korkeampitasoi-
sia.  

Joukkoliikennepalveluja koskevat hankintakriteerit liittyvät kaluston ominaisuuksiin 
sekä kaluston ikään pääosin EURO-luokituksen vaatimusten kautta. EURO-luokituksella 
määritellään moottorille päästörajat keskittyen typen oksideihin (NOx) sekä hiukkaspäästöi-
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hin. Uudemmalla EURO-luokituksella (nykyinen voimassa oleva EURO IV) ei ole vähentä-
vää vaikutusta polttonesteen kulutukseen eikä sitä kautta CO2-päästöihin.  

Millään organisaatiolla ei ole selvityksen mukaan käytössään taksikuljetuksia koskevia, 
energiataloudellisuuteen liittyviä kriteerejä.  
 

Taulukko 19. Hankintojen nykytilanne – joukkoliikennepalvelut, milj.km/v 

 
Laiteryhmä Valtiosektorin 

hankintatiedot 
Kuntasektorin 
hankintatiedot 

Yhteensä 

 Saatu Korotettu Saatu Korotettu milj. km 

Kaukoliikenne 71,2 Lupaperustainen ja itsekannattava 

Suurten kaupunkien liikenne - - 104,4 34,8 34,8 

Muiden kaupunkien liikenne - - 69,1 23,0 23,0 

Kuntakeskusten välinen ja 
kuntien sisäinen liikenne 29,2 9,7 91,6 30,5 40,2 

Taksipalvelujen käyttö  1,5 1,3 2,0 3,5 

Säännöllinen tilausliikenne   9,8 3,3 3,3 
 
 

8.2 Energiankulutuksen säästökeinot  

Joukkoliikennepalveluissa laskennalliset säästöarviot kohdistuvat kaupunkien liikenteeseen, 
jossa voidaan käytännössä asettaa ohjaavia vaatimuksia käytettävälle kalustolle. Esitetyn 
suuruisia säästöjä ei voida yhdellä kilpailutuksella saada aikaan, koska linjat ajetaan pääosin 
nykyisellä kalustolla. Kaluston ominaisuuksiin vaikuttamalla voidaan kuitenkin pidemmällä 
aikavälillä vaikuttaa merkittävästi julkisen liikenteen energiankulutukseen.  
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Taulukko 20. Arviot joukkoliikennepalvelujen hankinnoissa saavutettavissa olevista energi-
ansäästöistä ja päästöjen vähenemistä. 

 

Säästökeino Ominaiskulutus 
kWh/km 

Energian-
säästö 

CO2- 
päästöjen  
vähenemä 

Vähenemä 
koko  

ryhmässä 

 

Osuudet 
Valtio/ 
kunnat 

Nykyinen Uusi MWh/v t/v % 

Hankitaan kaikki valtion taksipal-
velut ekotakseina 100/0 0,84 0,79 30 8 0  

Yhdistetään taksipalvelujen 
hankintaan vaatimus vähäpääs-
töisistä ajoneuvoista 

100/0 0,84 0,61 390 75 0  

Vaaditaan uusilta joukkoliikenteen 
palveluntoimittajilta kevytraken-
teiset linja-autot, vain suuret 
kaupungit 

0/100 4,7 4,1 32 600 8 600 7  

Vaaditaan uusilta joukkoliikenteen 
palveluntoimittajilta hybridimoot-
toreilla varustetut linja-autot, 
vain suuret kaupungit 

0/100 4,7 3,5 67 900 17 800 15  

Vaaditaan uusilta joukkoliikenteen 
palveluntoimittajilta maakaasuun 
perustuvat, uuden moottoriteknii-
kan linja-autot 

0/100 4,7 4,5 8 200 2 100 2  

Vaaditaan uusilta joukkoliikenteen 
palveluntoimittajilta biokaasuun 
perustuva kalusto 

0/100 4,7 0,5 149 100 39 100 32  

Kuntien pienillä matkustajamääril-
lä ajettavaan joukkoliikenteeseen 
vaaditaan pienempiä, enintään 
24-paikkaisia busseja  

25/75 3,5 2,0 60 500 15 900 13  

Korvataan hiljaisten vuorojen 
kalusto pienlinja-autoilla, joissa 
on enintään 16 paikkaa 

25/75 3,5 1,5 80 600 21 200 17  

Yhteensä 1    12 400 1 3 250 1 3  
1 Yhteensä rivillä on arvioitu realistista vuosittaista säästöpotentiaalia kaluston uusimiseen perustuvan 
keskimääräisen maksimi käyttöajan eli 12 vuoden avulla (laskelmissa jakajana luku 12).  
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OSA II – Rakentaminen ja rakennukset 
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1 Julkinen rakennuskanta 

Valtion ja kuntien suorassa omistuksessa tai yhtiöiden kautta enemmistöomistuksessa oleva 
rakennuskanta on yhteensä noin 45 miljoonaa m2 (kerrosalana), josta arviolta 
35 miljoonaa m2 on kuntien ja 10 miljoonaa m2 valtion omistuksessa. Valtion rakennuskan-
nasta pääosa, eli yli 8 miljoonaa m2, on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Valtiosektorilla 
eniten on toimisto- ja hallintorakennuksia, asuntoja sekä teollisuusrakennuksia. Yhteensä 
nämä neljä ryhmää muodostavat yli 80 prosenttia valtion rakennuksista. Kuntasektorilla eni-
ten on kouluja, asuntoja ja hoitoalan rakennuksia. Kunnat tai kuntayhtymät omistavat vajaat 
7 % koko Suomen rakennuskannasta. 
 

 

Kuva 1. Kuntien ja valtion rakennusten lämmönlähteet vuonna 2005.  
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2 Uudistuotanto ja korjaustoiminta 

2.1 Julkisten rakennusten uudistuotanto  

Julkisten rakennusten osuus vuosien 2001–2005 uudistuotannosta oli keskimäärin 8,8 %. 
Kuntien rakennusten uudistuotannon osuus tästä oli noin 6 %-yksikköä. Vuotuisen uudistuo-
tannon määrä oli 1,5 % koko julkisen rakennuskannan määrästä. Tämä tarkoittaa suuruus-
luokkana sitä, että noin 60 vuodessa rakennettaisiin uusia julkisia rakennuksia nykyisen ra-
kennuskannan verran. 
 
 

Kuva 2. Uudisrakentaminen vuosina 2001–2005, yhteensä 8 milj. m2.  
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Kuva 3.  Valtion ja kuntien rakennusten uudistuotanto v. 2005. 

 
Julkisten rakennusten, mukaan lukien asuinrakennukset, yleisin lämmönlähde on kaukoläm-
pö. Seuraavina ovat kaasu, sekä öljy- ja sähkölämmitys noin 10 prosentin osuuksilla.  
 

Kuva 4.  Kuntien ja valtion uudisrakennusten lämmönlähteet v. 2005. 
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2.2 Korjaustoiminta julkisella sektorilla 

Rakennusten korjaustoiminnan arvo Suomessa oli 7,5 miljardia euroa vuonna 2005. Kuntien 
rakennusten korjaaminen kattoi tästä runsaat 1 mrd euroa eli 15 % ja valtion rakennusten 
vajaat 200 miljoonaa euroa eli 3 %. Valtion rakennuksista korjattiin euromääräisesti eniten 
opetusrakennuksia, kuntasektorilla opetus- ja hoitoalan rakennuksia. 
 
 

 

Kuva 5.  Uudistuotannon ja korjaustoiminnan arvo v. 2005 ja julkisen sektorin osuus 
siitä (yhteensä 22,1 mrd. €).  
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Kuva 6.  Rakennusten korjaustoiminnan arvon jakautuma vuonna 2005  
(yhteensä 7,5 mrd. €). 

 
Korjaustoiminnassa rakennusteknisten töiden osuus on 50–70 % (keskiarvo 61 %), LVI töi-
den osuus 8–23 (18 %) ja sähkötöiden 5–14 % (8 %).  
 

 

Kuva 7.  Korjausrakentamistoimenpiteiden kustannusosuudet talotyypeittäin 2000-
luvulla. (Lähde: VTT, Korjausrakentaminen vuosina 2000–2010). 
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Rakennusteknisten korjausten painopiste on ollut 1950- ja 1960-lukujen rakennuksissa. 
Esim. ikkunoiden ja ulkoseinien korjaukset painottuvat näihin ikäluokkiin. LVIS-korjausten 
painopiste jakautuu rakennusteknisiä töitä tasaisemmin eri ikäluokille. 
 

Taulukko 1. Korjaustoimenpiteiden määrä suhteessa kunkin ikäluokan rakennuskantaan 
vuonna 2000 (prosentteina).  
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hankittu lisälasit * 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,3 %

yläpohja lisäeristetty * 1,1 % 0,8 % 4,2 % 1,9 % 1,6 % 1,3 %

liitytty kaukolämpöön * 0,8 % 1,4 % 3,0 % 0,5 % 0,3 % 0,3 %

uusi öljylämmitylaitos * 1,5 % 1,5 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %

uusi varaava sähkölämmitys * 0,4 % 0,2 % 1,6 % 0,1 % 0,3 % 1,0 %

uudet vesipatterit * 1,2 % 1,9 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 1,7 %

uudet sähköpatterit * 1,2 % 0,8 % 1,6 % 2,7 % 1,1 % 1,3 %

uusi lattialämmitys * 1,1 % 0,2 % 0,2 % 1,3 % 0,3 % 2,0 %

rakennettu koneellinen poisto * 2,0 % 0,2 % 0,6 % 1,6 % 0,6 % 0,3 %

koneellinen poisto ja sisään puhallus * 1,3 % 2,6 % 2,6 % 0,7 % 0,8 % 1,3 %

hankittu LTO * 1,1 % 4,2 % 2,6 % 2,8 % 0,2 % 0,3 %
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3 Julkisten rakennusten energiankulutus ja CO2-päästöt 

3.1 Julkinen rakennuskanta lämmönlähteittäin  

Kuntien rakennusten lämmönlähteistä 61 % on kaukolämpöä, 28 % öljyä ja kaasua, 6 % 
lämmityssähköä ja 4 % puuta.  

Valtion rakennuksissa kaukolämmöllä on yli 90 prosentin osuus. Öljyllä ja sähköllä on 
kummallakin alle 5 prosentin osuus. Puulla lämpiävät valtion rakennukset on rakennettu 
pääosin ennen vuotta 1950. Kaukolämmöllä ja öljyllä lämpiäviä rakennuksia on rakennettu 
kaikissa ikäluokissa tasaisesti. Valtion rakennusten osalta polttoainejako perustuu tilastokes-
kuksen aineistoon, koska jakauma poikkeaa oleellisesti EKOREM-mallin keskimääräisistä 
talotyyppikohtaisista jakaumista. 
 

Kuva 8.  Kuntien rakennuskannan energiankulutus talotyypeittäin ja lämmönlähteittäin 
v. 2005. 
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Kuva 9.  Valtion rakennuskannan energiankulutus talotyypeittäin ja lämmönlähteittäin 
v. 2005. 

 

3.2 Sähkön käyttö kuntien ja valtion rakennuksissa 

Kuvissa 10 ja 11 esitetään arviot kuntien ja valtion rakennusten sähkön käytöstä (muu kuin 
lämmityssähkö). 
 

 

Kuva 10.  Kuntien rakennusten muun kuin lämmityssähkön käyttö v. 2005. Kuvassa esi-
tetty tietojen jaottelu ei perustu suoraan mitattuun tai laskettuun tietoon vaan 
on arvio. 
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Kuva 11.  Valtion rakennusten muun kuin lämmityssähkön käyttö v. 2005. Kuvassa esitet-
ty tietojen jaottelu ei perustu suoraan mitattuun tai laskettuun tietoon vaan on 
arvio. 

 

3.3 Julkisten rakennusten energiankäytön aiheuttamat CO2-päästöt 

Kuva 12.  Kuntien rakennusten energiankäytön CO2-päästöt energiamuodoittain v. 2005.  
(Ei sisällä puunpolton CO2- päästöjä). 
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Kuva 13.  Valtion rakennusten energiankäytön CO2-päästöt energiamuodoittain v. 2005.  
(Ei sisällä puunpolton CO2-päästöjä). 

 

Kuva 14.  Kuntien rakennusten energiankäytön CO2-päästöt talotyypeittäin v. 2005.  
(Ei sisällä puunpolton CO2-päästöjä). 
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Kuva 15.  Valtion rakennusten energiankäytön CO2-päästöt talotyypeittäin v. 2005.  
(Ei sisällä puunpolton CO2-päästöjä). 
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4 Ehdotuksia julkisten rakennusten energiankulutus- ja 
CO2-päästöjen vähentämiseksi 

Rakennusten käytöllä on erittäin suuri vaikutus energiankulutukseen palvelurakennuksissa. 
Kulutukseen vaikuttavat käyttötunnit, huoltomiesten tekemät ohjaukset, säädöt ja valvonta. 

Vaipan osuus energiankulutuksesta on keskimäärin alle puolet. Vaippaan kohdistuvat 
energiansäästötoimenpiteet eivät enää ole useistakaan syistä kovin kannattavia (halpa kauko-
lämpö, pieni lämmitystarve, jäähdytystarpeen lisääntyminen,…). Vaipan osalta kannattaa 
panostaa ikkunoiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tällöin pitää kuitenkin tarkastella 
sekä lämmitystä että jäähdytystä. 

 
Budjetointi, taloudellisuuslaskelmat ja valintaprosessi ovat oleellisia pyrittäessä pa-
rempaan energiatehokkuuteen: 

• Kuntien ongelmana on niukka budjetointi  
• Päätöksentekijät tarvitsevat tueksi elinkaarikustannuslaskelmia 
• Energiainvestoinneille (ympäristöinvestoinneille) pitää sallia normaalia alempi kor-

kotuottovaatimus (laskentakorko).  
 
Edesautetaan rakennusten energiatehokasta käyttöä: 

• iltojen ja viikonloppujen käyttötilanteisiin valaistuksen ja ilmanvaihdon tarpeenmu-
kainen ohjaus 

• selkeä ilta- ja viikonloppukäyttöä koskeva ohjeistus kiinteistönhoitajille ja käyttäjille 
 
Pyritään vähentämään ensi sijassa sellaista energiankäyttöä, jonka ympäristövaikutus 
on suhteellisen suuri (päästökerroin suuri): 

• sähkönkäyttö kovilla pakkasilla 
• erityisesti sähkölämmitys yhteistuotannon kaukolämmityskohteissa 
• sähkölisälämmittimet 
• öljyn käyttö 

 
Lyhyellä aikavälillä tehokkaimpia ovat toimenpiteet, joiden epäsuora (tuotannon ja 
jakelun) energiankäyttö on vähäistä: 

• tarpeenmukainen ohjaus ja käyttö 
• järjestelmien säätö 
• vaipan tiivistys, jotta vuotoilmanvaihto olisi mahdollisimman vähäistä 
• energiatehokkuusinvestoinneissa energiatakaisinmaksuaika voi olla useita vuosia 
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Energiatehokkuuden parantamiskeinojen pitää olla osa normaalia rakentamista: 
• tavoitteiden asettaminen 
• suunnitteluohjeiden tekeminen 
• tarjouspyynnöt ja tarjousten vertailu 
• rakentamisen valvonta 
• tarkistusmittaukset 
• vastaanottotarkastukset 
• toiminta-arvot ja energiataloudellisen käytön ohjeet huoltokirjassa 
• toiminnan varmistaminen 
• kulutusseuranta 

 
Suosituksilla voidaan vaikuttaa energiatehokkaaseen rakentamiseen eri tasoilla: 

1. Suositellaan energiatehokkaiden kokonaisratkaisujen tekemistä. Uusien rakentamis-
määräysten energiatehokkuusluokitus antaa tähän mahdollisuuden uudistuotannossa. 
Jos pyritään lähelle matalaenergiatasoa, olisi suosituksena A-luokka. Korjaustoimin-
nassa tämä on hankalampaa. 

2. Suositellaan konkreettisia järjestelmä- tai järjestelmäosaratkaisuja (ikkunan lämmön-
läpäisykerroin eli U-arvo tai tehokkuusluokitus, lampputyypit, lämmöntalteenoton 
hyötysuhde, säätölaitteet, pumpun luokitus, kylmäkalusteiden luokitus, ...). 

3. Suositellaan ja ohjeistetaan prosesseja, joilla energiatehokkuus aikaansaadaan  
• budjetointi ja tavoitteiden asettaminen 
• rakennusprojektin toteutusmuoto 
• energiatehokkuuden kirjaaminen tarjouspyyntöön 
• suunnitteluohjeiden laatiminen 
• suunnittelun ohjaus (erittäin tärkeä) 
• valintojen tekoprosessi (elinkaaritarkastelu) 
• rakentamisen valvonta  
• vastaanotto (toimintakokeet, säädöt) 
• energiataloudellisen käytön ohjeistuksen aikaansaaminen,  
• käytön opastus (opastustilaisuudet; ohjeet erikseen huoltomiehille, tilojen 

vastaaville ja tilan käyttäjälle) 
• vaatimukset kulutusseurannan käyttämiselle ja korjaaville toimenpiteille. 
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Taulukko 2. Arvio kuntien rakennuskannassa saavutettavissa olevista energian säästöistä 
ja päästöjen vähenemisistä – ilmanvaihdon (IV) ohjaus. 

 

 
 

Kuntien rakennuskanta, IV ohjaus IV kulutus
Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Asuinrakennukset 262 0 % 0,0 0
Hoitoalan rakennukset 833 0 % 0,0 0
Lasten päiväkodit 39 0 % 0,0 0
Toimistorakennukset 216 -20 % 2 % -0,9 -190
Kokoontumisrakennukset 212 -20 % 2 % -0,8 -187
Jäähallit 29 -20 % 2 % -0,1 -25
Uimahallit 24 -20 % 2 % -0,1 -21
Opetusrakennukset 688 -20 % 2 % -2,8 -606
Teollisuusrakennukset 844 0 % 0,0 0
Varastorakennukset 101 0 % 0,0 0
Liikenteen rakennukset 90 0 % 0,0 0
Muut rakennukset 0 0 % 0,0 0
Yhteensä  3338 -4,7 -1028

Energian 
säästö

Osuus 
kannasta 
vuodessa



63 

Taulukko 3. Arvio kuntien rakennuskannassa saavutettavissa olevista energian säästöistä 
ja päästöjen vähenemisistä – ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (IV LTO) paran-
taminen. 

 

 
 

Taulukko 4. Arvio kuntien rakennuskannassa saavutettavissa olevista energian säästöistä 
ja päästöjen vähenemisistä – sisälämpötilan alentaminen -0,5 astetta. 

 

 
 

Kuntien rakennuskanta, IV LTO -10% - 
40% IV kulutus

Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Asuinrakennukset 262 -40 % 2 % -2,1 -461
Hoitoalan rakennukset 833 -30 % 2 % -5,0 -1100
Lasten päiväkodit 39 -20 % 2 % -0,2 -34
Toimistorakennukset 215 -10 % 2 % -0,4 -95
Kokoontumisrakennukset 211 0,0 0
Jäähallit 29 -10 % 2 % -0,1 -13
Uimahallit 24 -10 % 2 % 0,0 -10
Opetusrakennukset 685 -10 % 2 % -1,4 -304
Teollisuusrakennukset 844 0,0 0
Varastorakennukset 101 0,0 0
Liikenteen rakennukset 90 0,0 0
Muut rakennukset 0 0,0 0
Yhteensä  3333 -9,2 -2018

Energian 
säästö

Osuus 
kannasta 
vuodessa

Kuntien rakennuskanta, lämmityksen 
säätö -0,5 astetta

Lämmitys-
energian 
kulutus

Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Asuinrakennukset 993 -2,5 % 2 % -0,5 -109
Hoitoalan rakennukset 1702 -2,5 % 2 % -0,9 -188
Lasten päiväkodit 101 -2,5 % 2 % -0,1 -11
Toimistorakennukset 687 -2,5 % 2 % -0,4 -80
Kokoontumisrakennukset 515 -2,5 % 2 % -0,3 -61
Jäähallit 66 -2,5 % 2 % 0,0 -8
Uimahallit 89 -2,5 % 2 % 0,0 -10
Opetusrakennukset 1810 -2,5 % 2 % -1,0 -215
Teollisuusrakennukset 1315 -2,5 % 2 % -0,7 -145
Varastorakennukset 238 -2,5 % 2 % -0,1 -26
Liikenteen rakennukset 137 -2,5 % 2 % -0,1 -15
Muut rakennukset 0 0,0 % 2 % 0,0 0
Yhteensä  7653 -4,0 -869

Energian 
säästö

Osuus 
kannasta 
vuodessa
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Taulukko 5. Arvio kuntien rakennuskannassa saavutettavissa olevista energian säästöistä 
ja päästöjen vähenemisistä – ikkunoiden uusiminen. 

 

 
 

Taulukko 6. Arvio kuntien rakennuskannassa saavutettavissa olevista energian säästöistä 
ja päästöjen vähenemisistä – valaistuksen ohjaus. 

 

 
 
 

Kuntien rakennuskanta, vaipan korjaus 
"ikkunat uusimalla"

Lämmitys-
energian 
kulutus

Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Asuinrakennukset 715 -10,0 % 2,5 % -1,8 -403
Hoitoalan rakennukset 852 -10,0 % 2,5 % -2,2 -481
Lasten päiväkodit 60 -10,0 % 2,5 % -0,2 -34
Toimistorakennukset 460 -10,0 % 2,5 % -1,2 -260
Kokoontumisrakennukset 296 0,0 0
Jäähallit 37 0,0 0
Uimahallit 63 0,0 0
Opetusrakennukset 1098 -10,0 % 2,5 % -2,8 -619
Teollisuusrakennukset 460 0,0 0
Varastorakennukset 134 0,0 0
Liikenteen rakennukset 45 0,0 0
Muut rakennukset 0 0,0 0
Yhteensä  4221 -8,2 -1797

Energian 
säästö

Osuus 
kannasta 
vuodessa

Kuntien rakennuskanta, valaistuksen 
ohjaus, -30% valaistussähköstä

Valaistus-
sähkön 
kulutus

Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Asuinrakennukset 50 -30 % 2 % -0,3 -66
Hoitoalan rakennukset 118 -30 % 2 % -0,7 -156
Lasten päiväkodit 22 -30 % 2 % -0,1 -29
Toimistorakennukset 69 -30 % 2 % -0,4 -91
Kokoontumisrakennukset 22 -30 % 2 % -0,1 -29
Jäähallit 3 -30 % 2 % 0,0 -3
Uimahallit 2 -30 % 2 % 0,0 -3
Opetusrakennukset 251 -30 % 2 % -1,5 -331
Teollisuusrakennukset 114 2 % 0,0 0
Varastorakennukset 14 2 % 0,0 0
Liikenteen rakennukset 14 2 % 0,0 0
Muut rakennukset 0 2 % 0,0 0
Yhteensä  679 -3,2 -709

Energian 
säästö

Osuus 
kannasta 
vuodessa
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Taulukko 7. Arvio valtion ja kuntien rakennuskannassa saavutettavissa olevista energian 
säästöistä ja päästöjen vähenemisistä – korjaustoiminta yhteensä. 

 

 
 

Taulukko 8. Arvio valtion ja kuntien rakennuskannassa saavutettavissa olevista energian 
säästöistä ja päästöjen vähenemisistä – uudistuotanto. 

 

 
 
 

Valtion ja kuntien rakennuskanta, 
korjaustoiminta yhteensä

Energian 
kulutus

Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Asuinrakennukset 2034 -7,2 -1584 18 %
Hoitoalan rakennukset 2633 -9,9 -2186 25 %
Lasten päiväkodit 241 -0,5 -119 1 %
Toimistorakennukset 1645 -6,6 -1457 17 %
Kokoontumisrakennukset 770 -1,5 -340 4 %
Jäähallit 85 -0,2 -50 1 %
Uimahallit 127 -0,2 -44 1 %
Opetusrakennukset 3562 -11,4 -2514 29 %
Teollisuusrakennukset 2913 -1,2 -257 3 %
Varastorakennukset 440 -0,2 -44 1 %
Liikenteen rakennukset 468 -0,2 -37 0 %
Muut rakennukset 29 0,0 0 0 %
Yhteensä  14949 -39,2 -8632 100 %

Energian 
säästö

Kuntien ja valtion 
uudistuotanto

Hyöty-
energian 
kulutus

Energian 
säästö

Päästö-
vähennys

GWh/a GWh/a t CO2 /a

Asuinrakennukset 13,9 15 % 2,1 460
Hoitoalan rakennukset 6,1 23 % 1,4 309
Lasten päiväkodit 3,3 21 % 0,7 153
Toimistorakennukset 13,6 15 % 2,0 448
Kokoontumisrakennukset 11,8 22 % 2,6 573
Jäähallit 1,6 25 % 0,4 90
Uimahallit 0,9 22 % 0,2 42
Opetusrakennukset 28,0 20 % 5,6 1232
Teollisuusrakennukset 27,3 0 % 0,0 0
Varastorakennukset 7,5 0 % 0,0 0
Liikenteen rakennukset 7,6 25 % 1,9 421
Muut rakennukset 0,4 25 % 0,1 22
Yhteensä  122 17,0 3748

Energian 
säästö
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