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Vantaan kaupungin ESCO-hankinta

Uteliaisuutta ja peräänantamattomuutta
Vantaalla käynnistetty 14 kiinteistön energiatehokkuutta parantava ESCO-
hankintaprosessi oli työläs, mutta lopputulos juuri sellainen kuin alun perin oli 
haluttu. Päävastuussa olivat energia-asiantuntija Marita Tamminen ja rakennut-
tajapäällikkö Juha Vuorenmaa.
  Hankinnan tavoitteiden asettaminen vaati melko pal-
jon kypsyttelyä ja niiden kiteyttäminen vei aikaa, koska  
energiansäästöt haluttiin saavuttaa mahdollisimman 
tehokkaasti ja edullisesti. Myös Vantaan kaupungin 
ilmastotavoitteet haluttiin ottaa hankintaprosessissa 
huomioon. Energiansäästötavoitteita kartoitettaessa 
todettiin, että niiden tulisi olla järkeviä, saavutettavissa 
ja niiden toimeenpanon tulisi olla helppoa. 

Näillä periaatteilla hanke esiteltiin Tilakeskuksen 
lautakunnalle päätöksentekoa varten. Kaksi kertaa se 
jäi pöydälle ja kolmannella kerralla se lopulta hyväk-
syttiin.  – Kävimme aktiivista keskustelua lautakunnan 
jäsenten kanssa kokousten välillä. Perustelimme hank-
keen hyödyllisyyttä ja lähetimme lisämateriaalia. Sain 
myös hyviä eväitä perusteluihin energiatehokkuusasi-
antuntijakoulutuksesta, jonka aloitin samaan aikaan, 
Tamminen kertoo.

ESCO-palvelusta toimiva rahoitusmalli
ESCO-hankinta rahoitetaan toteutuneilla energian-
säästöillä. Hankintatavan valinnan taustalla oli myös 
ajatus, että energiansäästötoimenpiteet ja -säästöt 
saadaan heti käyntiin. Tamminen laski, että omana 
työnään ja hakemalla rahoituksen säästötoimenpiteille 
kaupungin budjetista, säästöjen toteutuminen olisi vii-
västynyt pitkälle tulevaisuuteen.

Hankintailmoitukseen vastasi neljä toimijaa
Ennen varsinaisen hankintailmoituksen julkaisua, Tam-
minen kävi keskusteluja eri toimijoiden kanssa. Niissä 
kartoitettiin ajatuksia ja kokemuksia ESCO-hankin-
nasta. Ennakkoilmoitusta ei tehty. Jotta osallistujilta 
saataisiin innovatiivisia ratkaisuja, energiansäästön 
laskentakaavoja ei määritelty eikä reunaehtoja esitelty 
ilmoituksessa. Sen sijaan ilmoituksen liitteenä olleista 
kolmen rakennuksen energiakatselmuksista osallistu-
jat saivat tarkat lähtötiedot, joiden perusteella he pys-
tyivät valitsemaan energiansäästötoimenpiteet. 

Referensseiksi kävivät kaikki ESCO-hankinnat, sillä 
niitä on tehty melko vähän Suomessa ja kilpailu ha-
luttiin pitää avoimena kaikenlaisille toimijoille. – Las-
kimme lopulliseen tarjouspyyntöön myös referenssien 
määrää, sillä kovin moni toimija ei ole päässyt teke-
mään useita hankkeita, Tamminen täsmentää.

Neuvottelumenettelyllä hyvään  
tarjouspyyntöön
Neuvonttelumenettely valittiin lakimiehen neuvosta. 
Vaikka menettelytapa ei ollut tuttu, Tamminen ja 
Vuorenmaa luottivat hankintalakiin erikoistuneeseen 
lakimieheen. Kolmikko selvitti yhteistyössä  menette-
lytavan toimeenpanon, eikä aiheeseen perehtynyttä 
konsulttiakaan tarvittu apuna.  

Jokaisen tarjoajan kanssa käytiin neljä neuvotte-
lua, joissa käytiin läpi tavoiteet, hankintaperiaatteet, 
sopimusmalli, lopullinen tarjouspyyntö ja vertailupe-
rusteet. 

Vertailuperusteiden valitseminen oli yksi suurim-
mista ponnistuksista. – Koulutukseeni kuuluvasta opin-
näytetyön ohjauksesta suurin osa kuluikin järkevien ja 
kannattavien vertailuperusteiden valintaan. Teimme 
kovasti töitä, jotta vältyisimme päällekkäisyyksiltä, 
joista niin usein valitetaan. Keskustelu oli erittäin 
vilkasta myös toimittajien kanssa, Tamminen kertaa. 
Vertailuperusteet ja niiden painotukset valittiin lopulta 

Faktaa hankinnasta
• 14 kiinteistön energiatehokkuus paranee 

seuraavan kahdeksan vuoden aikana.

• Sopimusajan tavoitteena on saavuttaa jopa  
30 000 MWh säästöt lämpö- ja 
sähköenergiassa. Tämä tarkoittaa yli  
200 000 euron vuosittaisia säästöjä Vantaan 
kaupungin energiakuluissa.

• Hankkeen 1,5 miljoonan euron investoinnista 
ei koidu kuluja Vantaan kaupungille, vaan 
kustannukset katetaan hankkeen tuottamilla 
säästöillä sovitussa ajassa.



Te
ks

ti 
ja

 ta
itt

o:
 M

ot
iv

a 
O

y 
– 

Ku
va

: R
od

eo
  –

 1/
20

14

Sopimus allekirjoitettu ja seuranta sovittu
Säästöjen toteutumista seurataan kerran vuodessa 
seurantakokouksissa. Jos tavoitteet ylittyvät, jaetaan 
voitto tasan ESCO-toimijan ja Vantaan kaupungin 
kesken. Seurannassa tarkastellaan kokonaisuutta, ei 
yksittäisiä kiinteistöjä. Eli jossain kohteessa säästöt 
voivat alittua, jos ne samaan aikaan toisessa ylittyvät. 
Kulutusluvut todennetaan sähkö- ja kaukolämpömit-
tareista.

– Urakkasuunnittelu on täydessä vauhdissa. Odo-
tamme innolla, mitä matkan varrella löytyy ja mil-
laisiin säästöihin pääsemme. Hankintaan valittujen 
kiinteistöjen käyttäjätkin ovatkin jo malttamattomina 
kyselleet, koska työ alkaa, Marita Tamminen summaa 
iloisesti.

niin, että ne olivat myös hankkeelle asetettuja tavoit-
teita tukevia.

Neuvottelumenettely haastaa sekä hankkijan että 
toimittajan. Molemminpuolisen luottamuksen saavut-
taminen on tärkeää, jotta päästään haluttuun lopputu-
lokseen. – Varmuus ammattitiedon säilymisestä ei aina 
vakuuttanut toimijoita, mutta se osa papereista, jotka 
sisälsivät ammatillisia salaisuuksia, on pidetty salai-
sina. Jos kertoisimme kahdenvälisissä neuvotteluissa 
kuulemistamme liikesalaisuuksista muille toimijoille, 
uskottavuutemme luotettavana yhteistyökumppanina 
olisi mennyttä, sanoo Tamminen. 

Suuritöiseksi koetusta menettelystä jäi kuitenkin 
kaikille osallistujille päällimmäiseksi positiivinen olo. 
Kaikki kokivat oppineensa uutta ja saivat hyvät lähtö-
kohdat seuraavaan hankkeeseen.

Tarjouspyynnön toimenpiteet valittiin  
esiselvitysten pohjalta
Innovatiiviset ratkaisut jäivät pois toimenpide-ehdo-
tuksista, koska lopullisessa tarjouspyynnössä vaadittiin  
100 % säästötakuuta, josta ei tingitty keskusteluista 
huolimatta. Tamminen toivookin, että budjetissa olisi 
väljyyttä uusien ratkaisujen kehittämiselle toteutusvai-
heessa. Eri toimenpiteiden määrää ei myöskään lyöty 
lukkoon. Se antaa toimittajalle vapaudet valita, mihin 
toimenpiteisiin kannattaa satsata. Kuitenkin niin, että 
kaikkiin kiinteistöihin tehdään ne toimenpiteet, jotka 
on määritelty tarjouspyynnössä. 

Vuoteen 2023 asti ulottuvien säästötoimenpitei-
den tulosten laskenta aiheutti päänvaivaa toimitta-
jille. Vaikka jokaisen toimenpiteen elinikä voidaan 
laskea Motivan julkisiin hankintoihin liittyvän ESCO-
hankintaohjeen mukaan, joutui Tamminen tekemään 
teknisen laskennan itse. – Tätä jouduimmekin selittä-
mään. Lukuja ei korjattu, vaan ne laskettiin teknisesti 
vertailemalla ja poimimalla ne toimittajien lähettä-
mistä aineistoista. Selitimme melko perusteellisesti 
tekemämme työn ja saimmekin lopulta hyväksynnän 
toimijoilta, Tamminen kertoo.

Marita Tammisen ESCO-hankintavinkit
• Tee vertailuperusteet huolella. Niitä ei voi muuttaa prosessin aikana Hilmaan.

• Pidä tavoitteet heti alusta lähtien kirkkaana mielessä, sillä ne ohjaavat koko prosessia. Kaikkien valittujen 
toimenpiteiden tulee liittyä tavoitteisiin.

• Toimittajat lukevat tarkkaan ilmoituksen, liika ohjeistus saattaa estää innovatiivisten ratkaisujen esittämisen.

• Tee lopullinen tarjouspyyntö vasta, kun neuvottelumenettely on loppusuoralla. Näin tarjouspyynnöstä tulee 
tavoitteidesi mukainen ja siinä otetaan huomioon tarjoajien vahvuudet. 

• Käytä lakimiestä apuna hankintalain tulkitsemisessa, jos siihen on mahdollisuus.

• Käy avointa vuoropuhelua mahdollisten tarjoajien kanssa alusta lähtien – kuuntele ja huomioi, näin vältät 
väärinkäsitykset. Kohtele kaikkia tasapuolisesti.

• Julkaise kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöihin netissä, jotta ne ovat kaikille samat.

• ESCO hankinnoissa on paljon käyttämätöntä potentiaalia – se on hyvä tie parantaa rakennusten teknistä 
toimivuutta ja energiatehokkuutta.

• Pilottihankkeeseen – kannatti panostaa! Taloudellinen tilanne osaltaan pakottaa keksimään uusia tapoja pitää 
rakennukset hyvässä kunnossa. 

ESCO-hankintaohje julkisiin hankintoihin

Motivan yhdessä Kuntaliiton, kuntien (Hamina, 
Helsinki, Lahti, Nokia ja Vantaa) ja ESCO-
palveluntarjoajien kanssa tuottama hankintaohje 
laajoihin, useita kiinteistöjä koskeviin hankintoihin.

Lisätietoja ESCO-palvelusta: www.motiva.fi/esco 

Yksityiskohtaisempaa neuvontaa hankintaohjeiden 
soveltamiseen saat Motivan hankintapalvelusta 
sähköpostitse hankintapalvelu@motiva.fi tai 
numerosta 0424 281 246.

www.motivanhankintapalvelu.fi

Hankinnan lopulliset vertailuperusteet

• Euroa säästetty MWh/a, painoarvo 20 %

• Säästöt/a MWh, painoarvo, 20 %

• Säästöt/a tCO2ekv, painoarvo 30 %

• Säästöjä jäljellä vuonna 2023 (MWh)  
painoarvo 30 %

www.motiva.fi


