
Vähähiilisen rakentamisen 
kehittäjäryhmä
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Mitä, missä, milloin, miksi?



Mikä on vähähiilisen rakentamisen 
kehittäjäryhmä?
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 Ryhmä hankkijoita, joilla on samansuuntaisia hankintaan liittyviä tarpeita, 
tavoitteita ja haasteita.

 Toiminta keskittyy erityisesti hankintojen valmistelu- ja 
suunnitteluprosessin kehittämiseen.

 Ryhmä kokoontuu noin puolivuosittain. 

 Tapaamisten välillä hankintakohdekohtaista sparrausta hankkeen oman 
aikataulun mukaisesti.

 KEINOn asiantuntijaryhmä auttaa vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen 
liittyvien näkökohtien huomioimisessa, priorisoimisessa, laskennan 
työkaluissa, sekä soveltuvien tavoitteiden ja kriteerien asettamisesta 
hankintoihin, ja tarvittaessa järjestää markkinavuoropuhelutilaisuuden.

 KEINO viestii näkyvästi.
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Mihin pureudumme käytännössä?

 Miten määrittelemme hankkeen kestävyystavoitteet – millä on 
aidosti merkitystä hiilijalanjäljen ja kokonaiskestävyyden kannalta?

 Miten asetamme tavoitteet hankesuunnitelmaan ja perustelemme 
ne päätöksentekoon?

 Miten siirrämme tavoitteet kilpailutukseen?

 Mitä edellytämme suunnittelijoilta?

 Millaisia ratkaisuja on markkinoilla?

 Miten seuraamme tavoitteita läpi hankintaprosessin?

 Miten mittaamme vaikutuksia, joita hankkeella saadaan aikaan?

 Miten hiilijalanjälkilaskentaa / -laskuria voi hyödyntää 
hankinnoissa?
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Miksi mukaan kehittäjäryhmään?
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Vaikuttavuus

Rakentamisen hankinnoilla on merkittäviä ympäristö- ja kustannusvaikutuksia. Hyvällä 
suunnittelulla ja onnistuneella hankinnalla voidaan toteuttaa vähähiilisiä rakennuksia, joiden 
sisäolosuhteet ovat hyvät, arkkitehtuuri laadukasta ja käyttökustannukset edulliset.

Vertaistuki ja yhteistyö

Hyvistä käytännöistä ja muiden kokemuksista opitaan! Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin!

Asiantuntija-apu

Hankkijat saavat apua KEINO –osaamiskeskukselta hankinnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja läpivientiin sekä arvioinnin kehittämiseen.

Näkyvyys

Profiloituminen edelläkävijäksi ja esimerkin näyttäjäksi kotimaassa ja kansainvälisesti.
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Mitä kehittäjäryhmässä oleminen edellyttää?

 Tahtoa ja sitoutumista oman toiminnan ja hankinnan kehittämiseen. Kestävyystavoitteet, 
kuten energiatehokkuus, vähähiilisyys ja kiertotalous on tunnistettu hankinnan keskeisiksi 
tavoitteiksi.

 Motivaatiota omaksua uusia toimintamalleja ja uutta ajattelua.

 Kiinnostusta hiilijalanjäljen määrittämiseen kohteessa ja sen huomioimiseen 
hankintaprosessissa.

 Henkilöresursseja olla mukana (keskeisten henkilöiden osallistuminen tapaamisiin ja 
yhdyshenkilön nimeäminen ryhmään).

 Valmius jakaa tietoa (soveltuvin osin) omasta hankinnan kohteesta ryhmän 
vertaisoppimisen edistämiseksi, sekä oppeja ja käytäntöjä KEINO-osaamisverkoston
viestinnän kautta.

 Ryhmässä mukana oleminen ei sisällä juridisia velvoitteita tai sitoumuksia hankinnan 
toteutukseen liittyen.
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Etsimme JUURI NYT hankkeita mukaan!

 KEINO-osaamisverkosto hakee nyt uudisrakentamisen tai 
peruskorjauksen kohteita vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään. 

 Kohteeksi sopii valmistelu-/suunnitteluvaiheessa oleva julkinen 
rakennus, jossa energiatehokkuus, vähähiilisyys ja/tai kiertotalous ovat 
keskeisiä tavoitteita. 

 Otamme sparrattaviksi 4 – 6 kohdetta / kehityskokonaisuutta.
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Aikataulu

 Ilmoittautuminen mukaan syyskuun 2019 aikana.

 Ryhmän 1. tapaaminen pidetään loka-marraskuun 
vaihteessa. 

 Ryhmän jatkostepit yhteisesti sovitun suunnitelman mukaan.

 Hankkeiden kanssa pidetään yksittäiset suunnittelupalaverit 
jo ennen yhteistä tapaamista ja tehdään räätälöidyt aikataulut 
hankekohtaisesti.
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Ota yhteyttä

katriina.alhola@ymparisto.fi

paula.sankelo@ymparisto.fi
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Kuva: Freepik

Lisätietoa kehittäjäryhmistä:

https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintayhteistyo-

ja-verkostoituminen/julkisten-hankintojen-

tilaajaryhmat
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