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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – toimistorakennusten suunnittelu,  

rakentaminen ja hallinta  

 
 

1 JOHDANTO 
 

EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden hankinnassa, joilla on 

vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu siten, että yksittäinen viranomainen voi halutessaan 

sisällyttää ne tarjouskilpailuasiakirjoihinsa. Asiakirjassa esitellään EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat kriteerit tuoteryhmälle ”toimistorakennukset”. Sen tukena 

on ohjeasiakirja, jossa annetaan suuntaviivat, kuinka ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat kriteerit voidaan tehokkaasti sisällyttää hankintamenettelyyn. Liitteenä 

olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään tarkemmin näiden perusteiden valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 

Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin, teknisiin eritelmiin, myöntämisperusteisiin ja sopimuksen toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Kaikille kriteereille on mahdollista valita 

jompikumpi seuraavista tavoitetasoista: 

 Peruskriteerit on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton helpottamiseen, ja niissä keskitytään tuotteen 

ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät mahdollisimman pieniksi.  

 Lisäkriteereissä huomioidaan ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka haluavat tukea 

voimakkaammin ympäristö- ja innovointitavoitteita. 

On syytä pitää mielessä, että toimistorakennusten hankinta on erityisen monimutkainen asia, ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien soveltaminen 

vaatii sekä peruskriteerien että lisäkriteerien kohdalla vakioratkaisuihin verrattuna enemmän asiantuntemusta, todentamista ja ainakin joiden kriteerien osalta alkuvaiheessa 

korkeampia kustannuksia riippuen hankintareitistä sekä suunnitteluryhmän ja toimittajien kokemuksesta. 

Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline, mutta silti on tärkeä huomata, että on olemassa muita EU:n säädöksiä, joissa on sitovia säännöksiä 

toimistorakennusten ympäristötehokkuudesta. Esimerkiksi energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU 6 artiklassa
1
 säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 

2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).
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keskushallinnot hankkivat tarkoitetun mukaisesti ainoastaan energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia, sikäli kuin se on johdonmukaista kustannustehokkuuden, 

taloudellisen toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun kanssa.  

1.1 Määritelmä ja soveltamisala 
 

Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa kriteereissä määritetään toimistorakennusten hankintamenettely, mukaan lukien rakennusten suunnittelu, kohteen 

valmistelu, rakentaminen, huolto ja jatkuva hallinta. Näissä kriteereissä tarkoitetaan tuoteryhmällä ’toimistorakennukset’ rakennuksia, joissa toteutetaan pääasiassa 

hallinnollisia ja toimistotehtäviä. Toimistorakennus määritellään seuraavasti: 

”Rakennus, jonka ensisijaisena tehtävänä on tarjota tiloja hallinto-, rahoitus-, ammatti- tai asiakaspalveluille. Rakennuksen kokonaispinta-alasta merkittävän osan 

on oltava toimistotiloja. Rakennuksessa voi olla myös muunlaisia tiloja, kuten kokoushuoneita, koulutustiloja, henkilöstön tiloja tai teknisiä tiloja.” 

Toimistoja sisältäviin rakennuksiin sovelletaan jäsenvaltioiden erityisiä käyttöluokitusmääräyksiä. Se, miten ’merkittävä’ määritellään, voi vaihdella eri jäsenvaltioissa, mutta 

se on yleensä 50–80 prosenttia rakennuksesta. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit eivät käsitä pysäköintialueita, jotka ovat rakennuksen tontilla tai 

alueella. Kriteerejä sovelletaan myös toimistorakennusten laajamittaisiin korjauksiin. Tällaiset korjaukset on määritelty rakennusten energiatehokkuudesta annetussa 

direktiivissä 2010/31/EU korjauksiksi, joissa  

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, 

rakennusmaan arvo pois lukien, tai  

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia rakennuksen vaipasta. 

Kriteereihin kuuluu suosituksia, joita sovelletaan sekä olemassa olevien rakennusten korjaukseen että uusien rakennusten rakentamiseen. Kriteereiden tukena on ohjeita 

uuden tai korjatun toimistorakennuksen kehittämis- ja hankintamenettelyyn. Ohjeissa kuvatut menettelyn tärkeimmät vaiheet ovat seuraavat:  

- alustava rajaus ja toteutettavuustutkimus 

- yksityiskohtainen suunnittelu ja lupien haku 

- raivaus- ja purkutyöt ja rakennustyömaan valmistelu 

- rakennuksen rakentaminen tai tärkeimmät korjaustyöt 

- energiajärjestelmien asennus ja energiapalvelujen hankinta 

- loppuunsaattaminen ja luovutus 

- tilajohtaminen 

- muuton jälkeinen arviointi. 

Muodollisen hankintamenettelyn yksittäiset vaiheet, joihin sovelletaan kriteerejä, on kuvattu osassa 1.2. 
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Energiapalveluilla tarkoitetaan direktiivissä 2012/27/EU
2
 seuraavaa: 

”energian ja energiatehokkaan teknologian tai toiminnan yhdistelmästä muodostuvaa fysikaalista etua, hyötyä tai hyödykettä, johon voi kuulua palvelun 

toimittamisen edellyttämiä käyttö-, huolto- ja valvontatoimia, joka toimitetaan sopimuksen perusteella ja josta tavanomaisissa olosuhteissa on todettu seuraavan 

todennettavissa ja mitattavissa tai arvioitavissa oleva energiatehokkuuden parantuminen tai primäärienergian säästö”. 

Toimistorakennuksille määritetyissä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa kriteereissä keskitytään energiapalvelujen hankinnan osalta ensisijaisesti 

hiilipäästöttömän tai lähes hiilipäästöttömän energian toimitukseen toimistorakennukseen energiapalvelujen tarjoajien, kuten energiapalveluyritysten (ESCO) toimesta tai 

direktiivin 2012/27/EU mukaisesti energiatehokkuutta koskevilla sopimuksilla.  

Tilajohtaminen on määritelty standardissa EN 15221
3
 seuraavasti: 

menettelyjen yhdenmukaistaminen organisaation sisällä sellaisten sovittujen palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, joilla tuetaan ja parannetaan sen 

ensisijaisen käyttötarkoituksen tehokkuutta. 

Näissä kriteereissä ensisijaisella käyttötarkoituksella tarkoitetaan toimistorakennuksessa tapahtuvaa toimintaa, jonka tärkeimmät osa-alueet ovat standardin EN 15221 

mukaan tilat ja infrastruktuuri, joihin sisältyy tilatarpeen, työpaikkojen, teknisen infrastruktuurin ja tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien hallinta. 

Kaikille näille toiminnoille esitetään ympäristökriteerejä. Kriteereissä käsitellään toimistorakennusten merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät rakennuksen 

käytön aikaisesta energiankulutuksesta syntyviin kasvihuonekaasuihin ja rakennusaineiden valmistukseen käytettyihin resursseihin. Niihin puolestaan vaikuttavat 

rakennuksen tilanhallinta, elinkaari ja soveltuvuus käyttöön. Ne koskevat siten myös muita rakennuksen elinkaareen ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä, kuten terveellistä 

sisäilmaa.  

Kriteereillä tarkoitetaan ensisijaisesti toimistorakennusta järjestelmänä, ei niinkään yksittäisiä komponentteja. On syytä huomata, että on olemassa muita ympäristöä säästäviä 

julkisia hankintoja koskevia kriteerejä, joita voidaan soveltaa rakennuksen eri komponentteihin. Tämän ohjeen kirjoittamisaikana olemassa olleisiin olennaisiin EU:n 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin
4
 kuuluvat seuraavat: 

- seinäpaneelit  

- sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

- vesikiertoiset lämmittimet  

- sisävalaistus 

- hanat ja suihkupäät  

- wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot. 

Vaikka kriteerit onkin laadittu erityisesti toimistorakennuksia varten, monia vaatimuksia voidaan soveltaa myös muunlaisten rakennusten hankintaan. 

 

                                                           
2 

Ks. edellinen alaviite 1.
 

3 
EN 15221 -sarja, Tilajohtaminen, lokakuun 2006 versio.

 

4 
Ks. Euroopan komissio, Green Public Procurement (ympäristöä säästävät julkiset hankinnat), ympäristöasioiden pääosasto: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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1.2 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien sovellettavuus toimistorakennusten 

suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan 
 

Toimistorakennuksen suunnittelu ja hankinta siten, että ympäristövaikutuksia syntyy vähemmän, on monimutkainen prosessi niin uudisrakennusten kuin laajamittaisten 

korjaustenkin osalta. Kuten SCI (Sustainable Construction and Innovation through Procurement) -verkosto on Euroopan julkishallinnon viranomaisille laatimassaan oppaassa 

korostanut 
5
, hankintatavalla ja sillä, miten ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit sisällytetään hankintamenettelyyn, voi olla huomattavia vaikutuksia 

tuloksiin.  

Uuden toimistorakennuksen rakentaminen tai laajamittainen korjaaminen koostuu monista erillisistä hankintatoimista, joihin liittyy eri sopimuksia. Hankintavaiheilla voi olla 

merkittävä vaikutus tuloksiin. Syynä on se, että jokainen eri sopimustyyppi tuo mukanaan erilaista vuorovaikutusta hankkijan, rakennuksen suunnitteluryhmän, urakoitsijan ja 

tulevien asukkaiden sekä tilajohtajien välillä. Siitä, että hankittavan rakennuksen ympäristötehokkuutta halutaan parantaa, on sekä etuja että haittoja kaikille osapuolille.  

Hankintareitistä riippuen voidaan jotkin sopimukset myöntää samalle urakoitsijalle, mutta useimmissa tapauksissa ne annetaan eri toimijoille. Osa sopimuksista voidaan 

yhdistää suunnittelua ja rakentamista koskevaksi järjestelyksi tai suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevaksi järjestelyksi, joissa pääurakointi, 

energiapalvelujen asennus tai tarjoaminen ja myös tilajohtaminen voivat olla yhden urakoitsijan koordinoimia. 

Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa hankintatoimien olennaisimmat kohdat, joihin olisi sisällytettävä ympäristöä säästäviä yleisiä hankintoja koskevia kriteerejä. Tämän vuoksi 

kriteerit on järjestetty ryhmiin, jotka heijastavat yleisimpiä hankintaan liittyviä toimia ja joiden tukena ovat ohjeasiakirjat, jossa on yleisiä neuvoja siitä, miten ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit voidaan integroida menettelyyn. Ohjausasiakirjassa esitetään myös EU:ssa tehdyistä hankkeista saatujen kokemuksien 

perusteella, miten hankinnan vaiheita voidaan hallita parhaiden tulosten saavuttamiseksi, mitä on huomattava menettelyn tärkeimmissä vaiheissa ja minkätyyppinen 

asiantuntija-apu voi auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. 

Ehdotetuissa kriteereissä esitellään seuraavat uusien tai korjattujen toimistorakennusten hankintamenettelyyn liittyvät vaiheet. Kyseisissä vaiheissa vaaditaan muodollista 

hankintamenettelyä tai seurantaa: 

A. Suunnitteluryhmän ja urakoitsijoiden valinta 

B. Yksityiskohtainen suunnittelu ja tehokkuusvaatimukset 

C. Raivaus- ja purkutyöt ja rakennustyömaan valmistelu 

D. Rakennuksen rakentaminen tai tärkeimmät korjaustyöt 

E. Energiajärjestelmien asennus tai energiapalvelujen hankinta 

F. Loppuunsaattaminen ja luovutus 

G. Tilajohtaminen 

                                                           
5 

SCI Network (2013) Innovatiiviset ja kestävät rakennushankinnat. Opas Euroopan julkishallinnon viranomaisille, www.sci-network.eu
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Hankkeen tavoitetasosta ja hankintaviranomaisen kokemuksesta riippuen voi olla, että kaikki näihin kriteereihin sisältyvät ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 

kriteerit eivät ole olennaisia. Painotetusta hankintavaiheesta riippuen kriteerit voivat soveltua parhaiten tiettyihin vaiheisiin. Jotkin toiminnot voidaan toteuttaa myös erillisinä 

sopimuksina, jolloin niitä varten on hyväksyttävä omat kriteerit.  

Strategiset ympäristötavoitteet ja hankkeen tavoitteet suositellaan määritettäväksi hankkeen alussa siten, että niitä verrataan ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin 

kriteereihin. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien optimaaliset vaiheet olisi määritettävä, kun hankintareitistä on tehty päätös. Kaikissa tapauksissa 

on suositeltavaa sisällyttää ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä sisäiseen hankesuunnitteluun että 

hankintamenettelyyn, jotta voidaan saavuttaa toivotut tulokset ja paras vaste rahoille.  

 

1.3 Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 

1.3.1 Toimistorakennusten huomattavimmat ympäristövaikutukset 

Eri puolilta Eurooppaa kerätyt tiedot toimistorakennuksista osoittavat, että huomattavimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat kokonaiskäyttöiän aikana kulutetusta energiasta. 

Huomattavimmat osatekijät ovat valaistus, lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto. Niiden suhteellinen merkitys riippuu ennen kaikkea rakennuksen lämpöhyötysuhteesta ja siitä, 

millä ilmastovyöhykkeellä rakennus sijaitsee. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida rakennuksen kokonaisenergiatehokkuus, johon sisältyy myös mahdollisuudet tuottaa 

puhtaampaa energiaa.  

Rakennustuotteiden tuotanto on ympäristövaikutusten toiseksi huomattavin osatekijä. Sillä tarkoitetaan käytettyjä resursseja ja raaka-aineiden hankintaan, käsittelyyn ja 

kuljetukseen liittyviä päästöjä ja vaikutuksia ekosysteemiin. Resurssien käytössä huomioidaan tuotteen valmistus-, rakentamis- ja purkuprosessien aikana syntyneen jätteen 

määrä, joka voi muodostaa huomattavan osuuden rakennustyömaan kokonaismateriaalivirroista. Resurssitehokkuuden suunnittelu ja erittely on siten merkittävässä asemassa. 

Rakennuksen tärkeimmät osat ovat tässä suhteessa lattiat, katto, kantavat rakenteet ja ulkoseinät. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sekä kokonaisten rakennusosien 

kierrätys ja uudelleenkäyttö voivat osaltaan vähentää ympäristövaikutuksia ja edistää kierrätystaloutta.  

Samankaltaisia kysymyksiä liittyy tilavuudeltaan suurten ja painavien rakennusmateriaalien osalta (luonnonmateriaaleista, kierrätysmateriaaleista tai uusiomateriaaleista 

koostuvan) kerääntyvän aineksen kuljetukseen tuotantopaikalle. Tällaisten materiaalien kuljetukseen käytetään yleensä kuorma-autoa, mistä syntyy polttoainepäästöjä, jotka 

ovat yleensä suurempia tai yhtä suuria kuin tällaisten materiaalien tuotannosta syntyvät päästöt. Jos materiaaleja kuljetetaan yli 25 kilometrin päähän, syntyvien päästöjen 

osuus rakennusosan tuotantovaiheen ympäristövaikutuksista voi olla huomattavakin. Kuljetuspäästöjä vähentämällä voidaan edistää vähemmän ympäristöä kuormittavien 

kuljetustapojen, kuten rautatie- tai laivakuljetusten, käyttöä näiden materiaalien kuljetuksessa. Kierrätysmateriaalien, kuten rakennus- ja purkujätteen, käyttö voi osaltaan 

auttaa luomaan markkinat kyseisille materiaaleille, kuten on määritetty myös EU:n kierrätystaloutta koskevissa tavoitteissa, ja tuottaa resurssitehokkuushyötyjä. 

 

Lisäksi yksi huomioitava osatekijä on rakennuksen ja sen osien käyttöikä, joita kutsutaan joskus myös elinkaareksi. Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että mitä pidempi on 

rakennuksen tärkeimpien rakenteellisten osien käyttöikä, sitä vähäisempiä niiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat. Tällöin lähtökohtana on kuitenkin, että 

rakennuksen elinkaaren aikainen kokonaisenergiatehokkuus (johon sisältyy sekä käyttövaihe että rakennustuotteiden tuotantovaihe) on etusijalla rakennuksen elinikää 

koskevassa kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. Suunnitelma, jolla käyttöikänsä päähän tullutta rakennusta ja sen rakenteita voidaan parhaiten mukauttaa, on myös 

hankintaviranomaisen kannalta tärkeä seikka pyrittäessä pidentämään rakennusten elinkaarta.  
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Muillakin tekijöillä voi olla vaikutusta käyttöikään. Esimerkiksi jos rakennus toimii terveellisenä ja houkuttelevana työympäristönä, sellainen voi myös osaltaan pidentää 

rakennuksen käyttöikää ja vähentää peruskorjausten tarvetta. On olemassa näyttöä, että terveellisessä rakennuksessa, jonka sisäilman laatu on hyvä ja jossa on päivänvaloa, 

työntekijät työskentelevät tehokkaammin ja sairauspoissaoloja on vähemmän.  

Luontoon perustuvien ratkaisujen, kuten viherkattojen ja -seinien, pihoille ja patioille luotujen elinympäristöjen, taajamien kestävän kehityksen mukaisten 

kuivatusjärjestelmien ja kadunvarsien puiden, mukaan ottamisella voi olla monia etuja (sen lisäksi, että ne edistävät luonnon monimuotoisuutta). Tällaisia ovat muun muassa 

hulevesien kerääminen, lämpöhyötysuhteen parantaminen luonnollisen jäähdytyksen avulla, sisäilman laadun parantaminen ja työympäristön tekeminen houkuttelevammaksi 

ja tuottavammaksi. 

1.3.2 Rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisten vaikutusten vähentäminen 

Kuten on jo tuotu esiin, rakennusmateriaaleilla on huomattavia ympäristövaikutuksia. Kriteereissä tarjotaan hankkijoille ja tarjoajille useita vaihtoehtoja, joiden avulla nämä 

voivat arvioida kyseisiä vaikutuksia ja valita rakennusosia, joiden vaikutukset ovat vähäisempiä. 

Kriteereissä on mahdollisuus tehdä yleisarvio materiaalien koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista, jotta tarjoajat ja niiden suunnitteluryhmät voivat harkita, miten niitä voisi 

parantaa. Kriteerit ovat teknisesti vaativia, joten ne soveltuvat erityisesti edistyneisiin hankkeisiin, joihin osallistuu kokeneita suunnitteluryhmiä. Joissain kriteereissä 

käsitellään vain rakennuksen elinkaaren tiettyjä vaiheita. Niillä on tarkoitus tukea toimenpiteitä, joilla etsitään ratkaisua tiettyjen materiaalien tiedossa oleviin erityisiin 

vaikutuksiin, ja niiden parannusmahdollisuuksia. Näiden kriteerien tekniset vaatimukset ovat pienempiä, ja ne voivat soveltua paremmin vähemmän edistyneisiin hankkeisiin, 

joihin osallistuvilla kokemattomampia suunnitteluryhmiä.  

Hankkijoiden käytettävissä olevat myöntämisperusteet ovat tavoitetason ja teknisen monimutkaisuuden mukaan alenevassa järjestyksessä seuraavat: 

1. Elinkaariarviointi: Elinkaariarvioinnin toteuttaminen (ks. lisäkriteeri 10.1). Tässä tarjoajien on arvioitava rakennuksen tärkeimpien osien elinkaaren aikaiset 

vaikutukset. 

2. Ympäristötuoteselosteet: Ympäristötuoteselosteiden kokoaminen (ks. peruskriteeri 10.1). Ympäristötuoteselostekriteeriä käytettäessä on ilmoitettava myös 

rakennuksen tärkeimpien osien CO2-ekvivalenttipäästöt (lämmitysvaikutus) (ks. kriteeri 8.2). 

3. Vaatimus kierrätysmateriaalin ja uudelleenkäytetyn materiaalin käytöstä: Tätä vaatimusta sovellettaessa tarjoajien on käytettävä vaatimuksena betoni- ja 

kivimateriaaleja, joissa on vähintään tietty määrä kierrätettyjä ja uudelleenkäytettyjä aineksia (ks. kriteeri 10.2). 

4. Päästövähennysten vaatiminen raskailta tavarakuljetuksilta: Tässä vaatimuksessa palkitaan betoni- tai kivimateriaalien valmistuksesta syntyvien jätteiden 

kuljetuksen vähäiset hiilidioksidipäästöt (kriteeri 10.3). 

Jos hankintaviranomainen päättää antaa lisäpisteitä kierrätetyn tai uudelleenkäytetyn materiaalin käytöstä (3) tai pienistä kuljetuspäästöistä (4), sen olisi pohdittava, miten 

käytettävissä kriteereissä voidaan ottaa huomioon rakennusmateriaalien paikallisten markkinoiden erityisolosuhteet. On suositeltavaa pyrkiä saavuttamaan kompromisseja eri 

ympäristövaikutusten välillä yhdistämällä kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn materiaalin käyttövaatimus pienempiä kuljetuspäästöjä koskevaan vaatimukseen. Kahden 

kriteerien suhteellisella painotuksella olisi varmistettava tehokas kilpailu mahdollisten toimittajien välillä ja rohkaistava sellaisia tarjoajia, jotka voivat tuottaa ympäristölle 

kokonaishyötyä. 

Tarjouspyynnössä ilmoitettu tavoitetaso riippuu hankintaviranomaisen tiedoista ja kokemuksesta, hankkeen laajuudesta ja siitä, millaiseksi mahdollisten tarjoajien kokemus 

arvioidaan. Hankintaviranomaisen on pyrittävä huolellisesti löytämään tasapaino eri ympäristöön liittyvien ja liittymättömien myöntämisperusteiden välillä ja ilmoitettava 

siitä selkeästi tarjouspyynnössä.
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Toimistorakennusten elinkaaren merkittävimmän ympäristöä 

koskevat alueet 

ja merkittävimmät ympäristövaikutukset 

 Ehdotettu lähestymistapa EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin 

 

Keskeiset ympäristöasioiden alat 

 Primäärienergian kulutus ja siihen liittyvät 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat rakennuksen 

käytöstä sekä sinne suuntautuvista ja sieltä lähtevistä 

matkoista 

 Luonnonvarojen ehtyminen sekä rakennusmateriaalien 

valmistukseen ja kuljetukseen liittyvä energia ja päästöt 

 Rakennustyömaan valmistelusta, rakentamisesta ja 

rakennuksen käytöstä ja purkamisesta syntyvä jäte 

 Sisäilman laadun huonontuminen rakennustuotteissa 

olevien vaarallisten aineiden päästöjen vuoksi ja ulkoa 

tulevat hiukkaspäästöt 

 Ympäristön saastuminen ja paikallisen ilmanlaadun 

huonontuminen rakennuksen alueelle ja alueelta tehtävissä 

matkoissa käytettävien ajoneuvojen päästöjen vuoksi 

 Rakennuksen käytön aikainen vedenkulutus 

Tärkeimmät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja resurssien 

käytön parametrit: 

 Seuraavia elinkaaren aikaisia ympäristövaikutusryhmiä 

pidetään tärkeimpinä: lämmitysvaikutus, happamoituminen, 

uusiutuvien ja uusiutumattomien primäärienergialähteiden 

käytön ekomyrkyllisyys, myrkyllisyys ihmisille, 

rehevöityminen, abioottisen resurssin väheneminen ja 

vedenkulutus, sekundääristen ja uudelleenkäytettyjen 

materiaalien käyttö ja jätemateriaalivirrat. 

 

  

 Toteutetaan suunnittelu ja rakentaminen siten, että saavutetaan korkea 

energiatehokkuus ja että niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt jäävät 

vähäisiksi. 

 Otetaan käyttöön tehokkaita ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä 

teknologioita, joissa hyödynnetään rakennuspaikan tarjoamia 

mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.  

 Toteutetaan suunnittelu ja rakentaminen siten, että rakennusmateriaalien 

vaikutukset ja niihin liittyvä resurssien käyttö vähenevät. 

 Toteutetaan suunnittelu, erittely ja työmaan hallinta siten, että rakennus- ja 

purkujätteiden määrä jää mahdollisimman vähäiseksi ja että 

rakennustuotteissa tai -materiaaleissa on paljon kierrätettyä tai 

uudelleenkäytettyä ainesta. 

 Eritellään sisustus- ja viimeistelytuotteet siten, että sisäilman vaaralliset 

päästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 

 Varmistetaan ilmanvaihdon suunnittelulla, että sisäilma on terveellinen ja 

että ulkoa tulevien ilmansaasteiden määrä jää mahdollisimman vähäiseksi. 

 Eritellään ja asennetaan vettä säästäviä teknologioita. 

 Asennetaan fyysisiä ja elektronisia järjestelmiä, joilla tilajohtajia ja 

käyttäjiä autetaan vähentämään energiankäyttöä, vedenkäyttöä ja jätteiden 

syntymistä. 

 Otetaan käyttöön henkilöstön liikennesuunnitelma matkoista aiheutuvan 

polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja luodaan 

infrastruktuuria sähköajoneuvojen ja polkupyörien käytön edistämiseksi. 
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2 YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT – 

TOIMISTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA HALLINTA 

A. Suunnitteluryhmän ja urakoitsijoiden valinta 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Uuden toimistorakennuksen rakentaminen korkeiden energia- ja ympäristötehokkuusstandardien mukaisesti 

tai 

olemassa olevan toimistorakennuksen laajamittaisten korjaustöiden toteuttaminen korkeiden energia- ja ympäristötehokkuusstandardien mukaisesti 

VALINTAPERUSTEET 

Näitä kriteerejä voidaan soveltaa esivalintamenettelyssä, jossa hankintaviranomainen hankkii hankejohtajan ja/tai suunnitteluryhmän palveluita. Todistettavasti toteutettujen hankkeiden 

määrän ja koon olisi oltava suhteessa tarjouskilpailun kohteena olevaan hankkeeseen. Uusia, kokemattomampia yrityksiä voi kannustaa osallistumaan järjestämällä suunnittelukilpailuja. 

Riskien vähentämiseksi voidaan tällöin vaatia, että suunnitteluryhmään on kuuluttava myös kokeneempia jäseniä.  

A1. Hankkeen johtajan pätevyys  

Hankkeen johtajalla on oltava asianmukainen pätevyys ja kokemusta kaikilta seuraavilta 

aloilta, joista hän olisi sopimuksen mukaan vastuussa (valitaan sopimuksen kannalta 

asianmukainen): 

– sellaisten rakennusurakkasopimusten hankejohtaminen, joissa asiakkaan asettamat 

ympäristötehokkuusvaatimukset on saavutettu tai ylitetty 

– erilaisten sellaisten ympäristöteknologioiden ja suunnitteluinnovaatioiden menestyksekäs 

yksilöinti ja hallinta, joita tarvitaan ympäristötehokkuuden ja ympäristön laadun 

parantamiseksi 

– osallistuminen ympäristöteknologioiden ja suunnitteluinnovaatioiden taloudelliseen 

arviointiin osana hankkeiden toteuttamista.  

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

vaatimukset ovat toteutuneet. Tämän tukena on hankkeen osallistuvien työntekijöiden 

ansioluettelot. 

A1. Hankkeen johtajan pätevyys  

Hankkeen johtajalla on oltava asianmukainen pätevyys ja kokemusta kaikilta seuraavilta 

aloilta, joista hän olisi sopimuksen mukaan vastuussa (valitaan sopimuksen kannalta 

asianmukainen): 

– sellaisten rakennusurakkasopimusten hankejohtaminen, joissa asiakkaan asettamat 

ympäristötehokkuusvaatimukset on saavutettu tai ylitetty 

– erilaisten sellaisten ympäristöteknologioiden ja suunnitteluinnovaatioiden menestyksekäs 

yksilöinti ja hallinta, joita tarvitaan ympäristötehokkuuden ja ympäristön laadun 

parantamiseksi 

– osallistuminen ympäristöteknologioiden ja suunnitteluinnovaatioiden taloudelliseen 

arviointiin osana hankkeiden toteuttamista  

– hankkeet, joihin on sisältynyt rakennuksen ympäristötehokkuuden arviointi monta kriteeriä 

sisältävällä rakennuksen arviointi-, raportointi- ja sertifiointijärjestelmillä  

– kokonaisvaltaisten arviointityökalujen, mukaan luettuna elinkaarikustannuslaskelmien (LCC) 

ja elinkaariarvioinnin (LCA), käyttö ympäristötehokkuudeltaan parannettujen rakennusten 

suunnittelussa, arvioinnissa ja erittelyssä. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 
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vaatimukset ovat toteutuneet. Tämän tukena on hankkeen osallistuvien työntekijöiden 

ansioluettelot. 

 

A2. Suunnitteluryhmän pätevyys  

Arkkitehdillä, konsultilla ja/tai suunnitteluryhmällä on oltava asianmukainen pätevyys ja 

kokemusta kaikilta seuraavilta aloilta, joista hän olisi sopimuksen mukaan vastuussa (valitaan 

sopimuksen kannalta asianmukainen): 

– sellaisten rakennusurakkasopimusten hallinta, joiden tuloksena ympäristötehokkuus on ollut 

parempi kuin rakennusmääräyksissä asetettu vähimmäisvaatimus (eriteltävä, onko kyseessä 

kansallisen, alueellisen, paikallisen vai muun tason määräys) seuraavien osa-alueiden osalta 

(hankintaviranomainen lisää tärkeänä pitämänsä osa-alueet, joita ei ole mainittu edellä) 

– energiatehokkaiden rakennusten rakenteiden ja palvelujen suunnittelu uudisrakennuksille 

(valitaan soveltuva), mahdollisuuksien mukaan myös toteutettujen hankkeiden mitatut 

energiatehokkuustiedot neliömetriä (m2) kohti, mukaan luettuna lämmitys-, jäähdytys-, 

valaistus-, kuumavesi- ja apujärjestelmien tiedot – rakennuksen energianhallintajärjestelmien 

asentaminen, niiden käyttökoulutus rakennuksen käyttäjille ja niiden käyttö rakennusten 

energiankäyttömallien analysointiin 

– vettä säästävien palvelujen suunnittelu, mukaan luettuna mitattu vedentarve työntekijää kohti 

toteutetuista hankkeista saatujen tietojen perusteella 

– sellaisten rakennusmateriaalien erittely, hankinta ja käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat 

vähäisiä. Sisällytettävä viittaukset ympäristötuoteselosteisiin standardin ISO 14025 tai EN 

15804 mukaisesti. 

– Henkilöstön liikennesuunnitelmien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen ja polkupyörien 

infrastruktuurin kehittäminen ja käyttöönotto. 

Näihin osa-alueisiin liittyvä asianmukainen hankekokemus ja jatkuva ammatillinen 

kehittäminen on tuotava esiin.  

Hankintaviranomainen voi vaatia hankkeen luonteen mukaan tietyn vähimmäismäärän 

sopimuksia. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

vaatimukset ovat toteutuneet. Näytön tukena on toimitettava hankkeen osallistuvien 

työntekijöiden ansioluettelot. 

 

A2. Suunnitteluryhmän pätevyys  

Arkkitehdillä, konsultilla ja/tai suunnitteluryhmällä on oltava asianmukainen pätevyys ja 

kokemusta kaikilta seuraavilta aloilta, joista hän olisi sopimuksen mukaan vastuussa (valitaan 

sopimuksen kannalta asianmukainen): 

– sellaisten rakennusurakkasopimusten hallinta, joiden tuloksena ympäristötehokkuus on ollut 

parempi kuin rakennusmääräyksissä asetettu vähimmäisvaatimus (eriteltävä, onko kyseessä 

kansallisen, alueellisen, paikallisen vai muun tason määräys) seuraavien osa-alueiden osalta 

(hankintaviranomainen lisää tärkeänä pitämänsä osa-alueet, joita ei ole mainittu edellä) 

– energiatehokkaiden rakennusten rakenteiden ja palvelujen suunnittelu uudisrakennuksille 

(valitaan soveltuva), mahdollisuuksien mukaan myös toteutettujen hankkeiden mitatut 

energiatehokkuustiedot neliömetriä (m2) kohti, mukaan luettuna lämmitys-, jäähdytys-, 

valaistus-, kuumavesi- ja apujärjestelmien tiedot 

– uusiutuvia energialähteitä käyttävien ja/tai energiatehokkuudeltaan korkeiden 

energiantuotantolaitteiden erittely ja suunnittelu 

– rakennuksen energianhallintajärjestelmien asentaminen, niiden käyttökoulutus rakennuksen 

käyttäjille ja niiden käyttö rakennusten energiankäyttömallien analysointiin 

– vettä säästävien palvelujen suunnittelu, mukaan luettuna mitattu vedentarve työntekijää kohti 

toteutetuista hankkeista saatujen tietojen perusteella 

– ekologisesti kestävä rakentaminen ja passiivienergian periaatteita hyödyntävä suunnittelu, 

joilla taataan esimerkiksi hyvä lämpö- ja optinen mukavuus ja luonnollinen ilmanpuhdistus 

– rakennuksen ympäristötehokkuuden arviointi monta kriteeriä sisältävällä rakennuksen 

arviointi-, raportointi- ja sertifiointijärjestelmillä  

– sellaisten rakennusmateriaalien erittely, hankinta ja käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat 

vähäisiä. Sisällytettävä viittaukset ympäristötuoteselosteisiin standardin ISO 14025 tai EN 

15804 mukaisesti.  

– Kokonaisvaltaisten arviointityökalujen, mukaan luettuna elinkaarikustannuslaskelmien 

(LCC) ja elinkaariarvioinnin (LCA), käyttö ympäristötehokkuudeltaan parannettujen 

rakennusten suunnittelussa ja erittelyssä. Vertailevat tutkimukset standardin ISO 14040/14044 

tai EN 15978 mukaisesti 

– päivänvaloon ja häikäisyyn, lämpömukavuuteen ja sisäilman laatuun liittyvä suunnittelu, 

erittely ja seuranta 

– henkilöstön liikennesuunnitelmien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen ja polkupyörien 
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infrastruktuurin kehittäminen ja käyttöönotto.  

Näihin osa-alueisiin liittyvä asianmukainen hankekokemus ja jatkuva ammatillinen 

kehittäminen on tuotava esiin.  

Hankintaviranomainen voi vaatia hankkeen luonteen mukaan tietyn vähimmäismäärän 

sopimuksia. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

vaatimukset ovat toteutuneet. Näytön tukena on toimitettava hankkeen osallistuvien 

työntekijöiden ansioluettelot. 

A3. Pääurakoitsijan ja erikoisurakoitsijoiden pätevyys  

Nämä kriteerit voivat sisältyä pääurakoitsijan esivalintamenettelyyn tai erikoisurakoitsijoiden, 

kuten purkutöiden suorittajien tai energiapalveluyritysten hankintaan.  

Rakennusurakoitsijalla on oltava asianmukaista pätevyyttä ja kokemusta sellaisten 

rakennusurakoiden loppuunsaattamisesta, joissa on saavutettu parempi ympäristötehokkuus.  

Suunnittelu- ja rakennussopimuksissa kriteerillä A1 on merkitystä myös palkattavalle 

suunnitteluryhmälle. 

Asianmukaista kokemusta on oltava seuraavilta aloilta (sen mukaan kuin niillä on merkitystä 

hankkeen ja valittujen ympäristöä säästävien julkisia hankintoja koskevien kriteerien osalta): 

– energiatehokkaiden rakennusten rakenteiden ja palvelujen suunnittelu uudisrakennus- tai 

peruskorjaushankkeisiin (valitaan soveltuva), mahdollisuuksien mukaan myös toteutettujen 

hankkeiden mitatut energiatehokkuustiedot neliömetriä (m2) kohti, mukaan luettuna lämmitys-, 

jäähdytys-, valaistus-, kuumavesi- ja apujärjestelmien tiedot. Näitä sovelletaan uudisrakennus- 

ja/tai peruskorjaushankkeisiin (valitaan soveltuva). 

– rakennuksen energianhallintajärjestelmien asentaminen ja niiden käyttökoulutus rakennuksen 

isännöitsijöille 

– vettä säästävien palvelujen asennus ja mahdollisuuksien mukaan mitattu vedentarve 

työntekijää kohti toteutetuista hankkeista saatujen tietojen perusteella 

– sellaisten rakennusmateriaalien hankinta, asennus ja todentaminen, joiden 

ympäristövaikutukset ovat vähäisiä 

– purkujätteen ja rakennustyömaajätteen huoltosuunnitelmien menestyksekäs käyttöönotto 

jätteen syntymisen minimoimiseksi ja toimipaikan ulkopuolella tapahtuvan käsittelyn 

vaihtoehtojen valinta ja siihen liittyvä osaaminen. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

A3. Pääurakoitsijan ja erikoisurakoitsijoiden pätevyys 

Nämä kriteerit voivat sisältyä pääurakoitsijan esivalintamenettelyyn tai erikoisurakoitsijoiden, 

kuten purkutöiden suorittajien tai energiapalveluyritysten hankintaan.  

Rakennusurakoitsijalla on oltava asianmukaista pätevyyttä ja kokemusta sellaisten 

rakennusurakoiden loppuunsaattamisesta, joissa on saavutettu parempi ympäristötehokkuus.  

Suunnittelu- ja rakennussopimuksissa kriteerillä A1 on merkitystä myös palkattavalle 

suunnitteluryhmälle. 

Asianmukaista kokemusta on oltava seuraavilta aloilta (sen mukaan kuin niillä on merkitystä 

hankkeen ja valittujen ympäristöä säästävien julkisia hankintoja koskevien kriteerien osalta): 

– energiatehokkaiden rakennusten rakenteiden ja palvelujen suunnittelu, mahdollisuuksien 

mukaan myös toteutettujen hankkeiden mitatut energiatehokkuustiedot neliömetriä (m2) kohti, 

mukaan luettuna lämmitys-, jäähdytys-, valaistus-, kuumavesi- ja apujärjestelmien tiedot. Näitä 

sovelletaan uudisrakennus- ja/tai peruskorjaushankkeisiin (valitaan soveltuva). 

– uusiutuvia energialähteitä käyttävien ja/tai energiatehokkuudeltaan korkeiden 

energiantuotantolaitteiden asennus, käyttöönotto ja (tarvittaessa) ylläpito/huolto 

– rakennuksen energianhallintajärjestelmien asentaminen ja niiden käyttökoulutus rakennuksen 

isännöitsijöille 

– vettä säästävien palvelujen asennus ja mahdollisuuksien mukaan mitattu vedentarve 

työntekijää kohti toteutetuista hankkeista saatujen tietojen perusteella 

– toimivat passiivitalo-ominaisuudet, joilla saavutetaan muun muassa matala energiankulutus 

ja miellyttävät lämpö- ja valo-olosuhteet käyttöönoton jälkeen tehtyjen tutkimusten perusteella 

– sellaisten rakennusmateriaalien hankinta, asennus ja todentaminen, joiden 

ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Toimitusketjun hallinta mallinnettujen 

resurssitehokkaiden strategioiden tukemiseksi ja sen varmistamiseksi, että toiminta on 

rakennuksen arviointi- ja sertifiointijärjestelmien mukaista. 
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vaatimukset ovat toteutuneet. Tämän tukena on hankkeen osallistuvien työntekijöiden 

ansioluettelot ja heidän kokemuksensa asianmukaisista hankkeista. 

– rakennustyömaan purkausjätteen huoltosuunnitelmien menestyksekäs käyttöönotto jätteen 

syntymisen minimoimiseksi ja toimipaikan ulkopuolella tapahtuvan käsittelyn vaihtoehtojen 

valinta ja siihen liittyvä osaaminen. 

– Päivänvaloon ja häikäisyyn, lämpömukavuuteen ja sisäilman laatuun liittyvien toimintojen 

asennus. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

vaatimukset ovat toteutuneet. Näytön tueksi on toimitettava näyttöä ja tietoa seuraavista: 

 kolmannen osapuolen suorittama tarkastus  

 käyttöönoton jälkeinen tarkastus  

 elinkaariarvioinnin/elinkaarilaskelman analyysi ja/tai  

 seurantatiedot  

Tämän tukena on hankkeen osallistuvien työntekijöiden ansioluettelot ja heidän kokemuksensa 

asianmukaisista hankkeista. 

A4. Suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavien 

urakoitsijoiden ja kiinteistökehittäjien pätevyydet 

Nämä kriteerit voivat sisältyä suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista 

vastaavan urakoitsijan tai kiinteistökehittäjän esivalintamenettelyyn.  

Urakoitsijalla on oltava asianmukaista pätevyyttä ja kokemusta sellaisten toimistorakennusten 

rakentamisesta ja ylläpidosta, joissa on saavutettu parempi ympäristötehokkuus. Kriteerillä A1 

on merkitystä myös palkattavalle suunnitteluryhmälle. 

Asianmukaista kokemusta on oltava seuraavilta aloilta (sen mukaan kuin niillä on merkitystä 

hankkeen ja valittujen ympäristöä säästävien julkisia hankintoja koskevien kriteerien osalta): 

– suunnitteluryhmien hallinta asiakkaan tehokkuusvaatimukset täyttävien toimistorakennusten 

luvanhankinnan ja rakentamisen yhteydessä, myös suunnittelua, rakentamista ja 

kiinteistönhuoltopalveluja koskevien järjestelyjen puitteissa  

– pääurakoitsijoiden hallinta sellaisten toimistorakennusten rakentamisen yhteydessä, joiden 

ympäristötehokkuutta on parannettu, myös suunnittelua, rakentamista ja 

kiinteistönhuoltopalveluja koskevien järjestelyjen puitteissa 

– tilajohtamispalvelujen jatkuva tarjoaminen toimistorakennusten tehokkuuden 

optimoimiseksi, johon kuuluu rakennuksen energiahallintajärjestelmän tapaisten järjestelmien 

käyttö, energianhallintapalvelusopimusten tekeminen sekä tehokkuuden jatkuva seuranta ja 

siitä raportointi. 

A4. Suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavien 

urakoitsijoiden ja kiinteistökehittäjien pätevyydet 

Nämä kriteerit voivat sisältyä suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista 

vastaavan urakoitsijan tai kiinteistökehittäjän esivalintamenettelyyn.  

Urakoitsijalla on oltava asianmukaista pätevyyttä ja kokemusta sellaisten toimistorakennusten 

rakentamisesta ja ylläpidosta, joissa on saavutettu parempi ympäristötehokkuus. Kriteerillä A1 

on merkitystä myös palkattavalle suunnitteluryhmälle. 

Asianmukaista kokemusta on oltava seuraavilta aloilta (sen mukaan kuin niillä on merkitystä 

hankkeen ja valittujen ympäristöä säästävien julkisia hankintoja koskevien kriteerien osalta): 

– suunnitteluryhmien hallinta asiakkaan tehokkuusvaatimukset täyttävien toimistorakennusten 

luvanhankinnan ja rakentamisen yhteydessä, myös suunnittelua, rakentamista ja 

kiinteistönhuoltopalveluja koskevien järjestelyjen puitteissa  

– pääurakoitsijoiden hallinta sellaisten toimistorakennusten rakentamisen yhteydessä, joiden 

ympäristötehokkuutta on parannettu, myös suunnittelua, rakentamista ja 

kiinteistönhuoltopalveluja koskevien järjestelyjen puitteissa 

– suunnitteluryhmien ja/tai pääurakoitsijoiden hallinta monta kriteeriä sisältävällä rakennusten 

arviointi- ja sertifiointijärjestelmillä toteutettavan luokittelun yhteydessä 

– tilajohtamispalvelujen jatkuva tarjoaminen toimistorakennusten tehokkuuden 

optimoimiseksi, johon kuuluu rakennuksen energiahallintajärjestelmän tapaisten järjestelmien 

käyttö, energianhallintapalvelusopimusten tekeminen sekä tehokkuuden jatkuva seuranta ja 
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Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista hankkeista sopimuksista, joissa edellä 

luetellut vaatimukset ovat toteutuneet. Tämän tukena on hankkeen osallistuvien työntekijöiden 

ansioluettelot ja heidän kokemuksensa asianmukaisista hankkeista. 

siitä raportointi. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista hankkeista sopimuksista, joissa edellä 

luetellut vaatimukset ovat toteutuneet. Tämän tukena on hankkeen osallistuvien työntekijöiden 

ansioluettelot ja heidän kokemuksensa asianmukaisista hankkeista. 

 

A5. Energianhallintajärjestelmä 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Nämä kriteerit voivat sisältyä toimistorakennuksen kehittäjän ja/tai isännöitsijän (tilajohtajan) esivalintamenettelyyn.  

Suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan tai kiinteistökehittäjän on osoitettava, että niillä on kokemusta standardin ISO 50001 tai vastaavien 

mukaisen energianhallintajärjestelmien käyttöönotosta osana tilajohtamisjärjestelyjä. 

Todentaminen:  

Suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan tai kiinteistökehittäjän on toimitettava viimeisten kolmen vuoden aikana ylläpitämiään hallintajärjestelmiä 

koskevat sertifikaatit.  

 

Selventävät huomautukset: 

- Konsulttien, suunnitteluryhmien ja urakoitsijoiden arviointiin tarvitaan kokenut arviointipaneeli. Tällöin saattaa olla aiheellista hankkia ulkoista asiantuntemusta ja 

tarvittaessa nimittää hankejohtaja sekä perustaa paneeli, jonka jäsenillä on tarpeeksi osaamista ja kokemusta, jotta ne voivat arvioida kilpailuun osallistuvien 

urakoitsijoiden kokemuksen. Valintaperusteiden 1 ja 2 luettelot ovat suuntaa-antavia, ja niitä olisi mukautettava hankkeeseen ja hankintavaiheeseen sopiviksi.  

- Hankintadirektiivien
6
 

7
 uudistuksissa (julkaistu virallisessa lehdessä 28. maaliskuuta 2014, saatettava 24 kuukauden kuluessa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä) 

määritetään nimenomaisesti (direktiivin 2014/24/EU 66 artikla), että hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön organisointi, pätevyys ja kokemus (jos 

osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisen tasoon) voi olla sopimuksen myöntämisperuste. Monitahoisissa 

sopimuksissa, kuten rakennusurakkasopimuksissa, voidaan yleensä lähteä siitä, että hankejohtajien, suunnitteluryhmän, asiantuntijakonsulttien ja urakoitsijoiden 

laadulla on merkittävä vaikutus hankkeen tuloksiin. On huomattava, että palvelujen tarjoajan tai urakoitsijan taikka yrityksen johtohenkilöiden koulutus ja 

ammatillinen pätevyys voidaan arvioida vain kerran tarjouskilpailumenettelyn aikana, joko valintavaiheessa tai myöntämisperusteena (direktiivin 2014/24/EU 

liitteessä XII oleva II osa). 

 

                                                           
6 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta.
  

7 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta
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B. Yksityiskohtaiset suunnittelu- ja tehokkuusvaatimukset 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

B1. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset  

Asiasta on suositeltavaa keskustella paikallisen toimivaltaisen rakennusvalvontaviranomaisen 

kanssa, joka voi neuvoa, mikä olisi sopivin vertailutaso käytettäväksi. 

Toimistorakennuksen laskennallisen energiatehokkuuden on täytettävä seuraavat vaatimukset, 

joita voidaan soveltaa suhteessa energiatehokkuuteen tai kustannuksiin: 

Vaihtoehto 1: Energiatehokkuus: 

o uudisrakennushankkeissa luokan C energiatehokkuustodistus tai kolme kertaa 

parhaan luokan kWh/m2-raja-arvo8 tai enimmäisarvo 135 kWh/m2 (sen mukaan, 

kumpi on tiukempi)  

laajamittaisissa peruskorjauksissa luokan D energiatehokkuustodistus tai neljä kertaa 

parhaan luokan kWh/m2-raja-arvo tai enimmäisarvo 170 kWh/m2 (sen mukaan, 

kumpi on tiukempi). 

Vaihtoehto 2: Kustannusoptimaalinen tehokkuustaso  

 

o Uusien rakennusten ja laajamittaisten korjaustöiden osalta julkisen 

toimistorakennuksen kustannusoptimaalinen primäärienergiantarve kWh/m2 

komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 244/2012 määritetyn menetelmän 

mukaan laskettuna.  

Jos kansallinen vähimmäisvaatimus on näitä vaatimuksia tiukempi, myöntämisperustetta 8.1 

käytetään tämän perusteen sijasta edistämään kustannustehokasta tehokkuuden edistämistä. 

Todentaminen: 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

toimitettavat tiedot, joista ilmenee, että paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle 

toimitettava rakennussuunnitelma täyttää ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 

vaatimukset.  

Suunnitelmassa on ilmoitettava rakennuksen energiatehokkuus standardin EN 15603 tai 

vastaavan mukaan tai kansallisella laskentamenetelmällä laskettuna, sen mukaan, missä 

B1. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset  

Asiasta on suositeltavaa keskustella paikallisen toimivaltaisen rakennusvalvontaviranomaisen 

kanssa, joka voi neuvoa, mikä olisi sopivin vertailutaso käytettäväksi. 

Toimistorakennuksen lasketun energiatehokkuuden on täytettävä seuraavat vaatimukset:  

o uusissa rakennushankkeissa luokan B energiatehokkuustodistus tai kaksi kertaa 

parhaan luokan kWh/m2-raja-arvo8 tai enimmäisarvo 100 kWh/m2 (sen mukaan, 

kumpi on tiukempi)  

o laajamittaisissa peruskorjauksissa luokan C energiatehokkuustodistus tai kolme 

kertaa parhaan luokan kWh/m2-raja-arvo8 tai enimmäisarvo 135 kWh/m2 (sen 

mukaan, kumpi on tiukempi). 

Jos kansallinen vähimmäisvaatimus tai 31. joulukuuta 2018 alkaen lähes 

nollaenergiarakennuksia koskeva kansallinen vaatimus on näitä vaatimuksia tiukempi, 

myöntämisperustetta B8.1 käytetään tämän perusteen sijasta edistämään kustannustehokasta 

tehokkuuden edistämistä. Teknisen eritelmän B9 perusteella olisi myös vaadittava näyttöä 

vähähiilisistä ja hiilettömistä energiateknologioista. 

Lämmitys- ja jäähdytystehokkuus on validoitava standardin ISO 13790 tuntiperusteista 

laskelmaa vastaavalla dynaamisella lämpösimulaatiomallilla. Laajamittaisissa korjaustöissä on 

käytettävä syöttötietoja, joista ilmenee rakennuksen mittauksilla todennetut rakennustiedot.  

Todentaminen: 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

toimitettavat seuraavat tiedot, joista ilmenee, että paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle 

toimitettava rakennussuunnitelma täyttää ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 

vaatimukset. 

Suunnitelmassa on ilmoitettava rakennuksen energiatehokkuus standardin EN 15603 tai 

vastaavan mukaan tai kansallisella laskentamenetelmällä laskettuna, sen mukaan, missä 

rakennus sijaitsee. Tämä on todennettava ISO 13790 -standardin mukaisella 

mallintamismenetelmällä tai vastaavalla. 

Laskelmat todentaa joko toimivaltainen viranomainen6 tai rakennustarkastaja, jolla on valtuudet 

                                                           
8 

Raja-arvo kuvaa suurinta energiantarvetta (ilmaistuna yksikkönä kWh/m2), joka on sallittu tietyssä energiatehokkuusluokassa.  
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rakennus sijaitsee. Lisäksi siinä on oltava ilmoitetulla menetelmällä tehty 

kustannusoptimaalisuuslaskelma. Laskelmat todentaa joko toimivaltainen viranomainen9 tai 

rakennustarkastaja, jolla on valtuudet käyttää kyseistä menetelmää. 

 

 

käyttää asianmukaisia menettelyjä ja laskentamenetelmiä. 

B2. Valaistuksen ohjausjärjestelmät 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Lamppujen ja valosuunnitelmien hankinnassa suositellaan käytettävän sisävalaistuksen ympäristöä säästäville julkisille hankinnoille vahvistettuja EU-kriteerejä. 

Jos valaistuksen ohjausjärjestelmät eivät kuulu jäsenvaltion vähimmäisvaatimuksiin tai niitä ei oteta huomioon kansallisessa laskentamenetelmässä, valaistuslaitteisiin on asennettava (vuonna 

2012 julkaistujen) sisävalaistusta koskevien ympäristöä säästäville julkisille hankinnoille EU:ssa vahvistettujen kriteerien teknisen eritelmän 3.2.3 mukaisesti läsnäoloanturit. Sisävalaistusta 

koskevat ympäristöä säästäville julkisille hankinnoille EU:ssa vahvistetut kriteerit on saatavana seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_fi.pdf 

Käyttäjien on lisäksi voitava ohjata tai ohittaa valaistusjärjestelmät paikallisesti tai rakennuksessa olevissa huoneissa.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on toimitettava 

asennettavia valaistuksen ohjausjärjestelmiä koskevat tekniset eritelmät. Käyttöönottoon ja luovutukseen liittyvä todentaminen käsitellään osiossa F3.  

B3. Rakennuksen energianhallintajärjestelmä 

Rakennukseen on asennettava ja siinä on otettava käyttöön rakennuksen 

energianhallintajärjestelmä, joka tuottaa käyttäjille ja tilajohtajille verkotettujen anturien ja 

vähintään puolen tunnin välein mittaavien mittarien avulla tosiaikaista tietoa rakennuksen 

energiankäytöstä.  

Käyttöliittymän on annettava rakennuksen käyttäjille ja tilajohtajille mahdollisuus analysoida ja 

ladata rakennuksen energiankäyttötietoja ilman laajamittaisen koulutuksen tarvetta.  

Rakennuksen tehokkuuden tärkeimmät osa-alueet, joita voidaan ohjata järjestelmällä, eli 

valaistuksen, lämmityksen ja jäähdytyksen, on oltava helposti säädettäviä.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

toimitettava rakennuksen energianhallintajärjestelmää ja sen käyttöliittymää koskevat eritelmät. 

Niiden on lisäksi osoitettava, kuinka ne esittävät, raportoivat ja toimittavat tiedot vähintään 

rakennuksen tilajohtamisesta ja/tai energianhallinnasta vastaaville tahoille.  

B3. Rakennuksen energianhallintajärjestelmä 

Rakennukseen on asennettava ja siinä on otettava käyttöön rakennuksen 

energianhallintajärjestelmä, joka tuottaa käyttäjille ja tilajohtajille verkotettujen anturien ja 

vähintään puolen tunnin välein mittaavien mittarien avulla tosiaikaista tietoa rakennuksen 

energiankäytöstä.  

Käyttöliittymän on annettava rakennuksen käyttäjille ja tilajohtajille mahdollisuus analysoida ja 

ladata rakennuksen energiankäyttötietoja ilman laajamittaisen koulutuksen tarvetta. Käyttäjien 

on myös voitava säätää viihtyvyystasoa rakennuksen eri osissa. 

Rakennuksen tehokkuuden tärkeimmät osa-alueet, joita voidaan ohjata järjestelmällä, eli 

valaistuksen, lämmityksen ja jäähdytyksen, on oltava helposti säädettäviä. Järjestelmässä on 

oltava lisäksi seuraavat toiminnot:  

- rakennuksen eri alueiden energiankäytön analysointi ja valvonta (vähintään 

lämmityksen, jäähdytyksen ja valaistuksen osalta) 

- tehokkuuden optimointi rakennuksen sisä- ja ulkotilojen mukaan sekä 

- syiden määritys, jos suunnitelmien mukaisesta tehokkuudesta poiketaan.  

                                                           
9 

Toimivaltainen viranomainen on kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen, jolle on annettu tehtäväksi rakennuksen vähimmäisenergiatehokkuuden riippumaton valvonta, 

energiatehokkuustodistusten myöntäminen ja rakennustarkastukset.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_fi.pdf
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Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

toimitettava rakennuksen energianhallintajärjestelmää ja sen käyttöliittymää koskevat eritelmät. 

Niiden on lisäksi osoitettava, kuinka ne esittävät, raportoivat ja toimittavat tiedot vähintään 

rakennuksen tilajohtamisesta ja/tai energianhallinnasta vastaaville tahoille.  

B4. Vähähiiliset tai hiilettömät energialähteet 

Jos rakennus on sijoitettu siten, että se voidaan yhdistää energiaa tehokkaasti hyödyntäviin ja 

kustannustehokkaisiin vaihtoehtoisiin energiajärjestelmiin, rakennuksen energiajärjestelmät on 

suunniteltava siten, että niihin sisältyy mahdollisuus kytkeytyä tähän infrastruktuuriin.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

määritettävä, onko infrastruktuuria olemassa ja voitaisiinko siitä saavuttaa ympäristöhyötyä 

kytkemällä rakennus tähän infrastruktuuriin. Primäärienergiansäästöt on esitettävä määrällisinä.  

 

  

B4. Vähähiiliset tai hiilettömät energialähteet 

Vähintään 10 prosenttia rakennuksen primaarienergiantarpeesta on toimitettava/tuotettava 

paikallisista uusiutuvista energialähteistä tai suurtehoisista ja kustannustehokkaista 

vaihtoehtoisista järjestelmistä, jotka asennetaan rakennuksen alueelle tai joita käytetään 

yhdessä muiden rakennusten kanssa.  

Sovellettava vähimmäisvaatimukset voidaan määrittää paikallisten olosuhteiden mukaan. 

Niissä voidaan viitata paikallisiin suunnittelukäytänteisiin ja/tai työmaan 

kartoitustutkimukseen. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

toimitettava asennettavia energiajärjestelmiä koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä niiden 

mallinnettua energiantuotantoa koskevat laskelmat ja nettovaikutus rakennuksen 

primäärienergiankäyttöön.  

B5. Henkilöstön liikennesuunnitelma ja infrastruktuuri 

Henkilöstön liikennesuunnitelmaa koskeva kriteeri voidaan yhdistää myöntämisperusteeseen, 

jolla arvioidaan suunnitelman laatu. 

Rakennusta varten on laadittava hankintaviranomaisia, paikallisia suunnitteluviranomaisia ja 

vastaavia infrastruktuurin tarjoajia kuulemalla henkilöstöä koskeva liikennesuunnitelma. 

Suunnitelmassa on ilmoitettava erityiset toimenpiteet, joilla voidaan paikalliset olosuhteet 

huomioon ottaen vähentää tarvetta saapua rakennukseen yksityisautolla ja edistää kestävämpien 

liikennemuotojen, kuten pyöräilyn ja kävelyn, julkisten kulkuneuvojen, vähäpäästöisten 

ajoneuvojen ja autojen yhteiskäytön, käyttöä.  

Vähimmäisvaatimuksena on, että rakennuksen suunnitelmaan kuuluu turvallinen, katettu ja 

helppopääsyinen polkupyörien säilytystila. Säilytystilojen lukumäärä olisi asettava ottaen 

huomioon paikalliset standardit tai rakennuksen arviointijärjestelmä sekä tarpeen mahdollinen 

lisääntyminen henkilöstön liikennesuunnitelman käyttöönoton jälkeen. 

Todentaminen:  

B5. Henkilöstön liikennesuunnitelma ja infrastruktuuri 

Henkilöstön liikennesuunnitelmaa koskeva kriteeri voidaan yhdistää myöntämisperusteeseen, 

jolla arvioidaan suunnitelman laatu. 

Rakennusta varten on laadittava hankintaviranomaisia, paikallisia suunnitteluviranomaisia ja 

vastaavia infrastruktuurin tarjoajia kuulemalla henkilöstöä koskeva liikennesuunnitelma. 

Suunnitelmassa on ilmoitettava erityiset toimenpiteet, joilla voidaan paikalliset olosuhteet 

huomioon ottaen vähentää tarvetta saapua rakennukseen yksityisautolla ja edistää kestävämpien 

liikennemuotojen, kuten pyöräilyn ja kävelyn, julkisten kulkuneuvojen, vähäpäästöisten 

ajoneuvojen ja autojen yhteiskäytön, käyttöä. 

Vähimmäisvaatimuksena on, että rakennuksen suunnitelmaan kuuluu säilytystila ja 

infrastruktuuri seuraaville kulkuvälineille: 

 sähköajoneuvot: merkityt pysäköintialueet ja sähköajoneuvojen latauspisteet 

 polkupyörien säilytys: turvallinen, katettu ja helppopääsyinen polkupyörien 

säilytystila ja sähköpyörien latauspisteet.  
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Suunnitteluryhmien tai urakoitsijoiden on toimitettava rakennusta koskevia suunnitelmia, joista 

ilmenee, että sähköajoneuvoille ja polkupyörille on varattu säilytystila(t) ja huoltopisteet. 

Lisäksi on toimitettava tilantarpeesta tehtyjä oletuksia koskevat tiedot. Suunnitteluryhmien tai 

urakoitsijoiden on esitettävä henkilöstön liikennesuunnitelman luonnos.  

Säilytystilojen lukumäärä olisi molemmissa tapauksissa asettava ottaen huomioon paikalliset 

standardit tai rakennuksen arviointijärjestelmä. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmien tai urakoitsijoiden on toimitettava rakennusta koskevia suunnitelmia, joista 

ilmenee, että sähköajoneuvoille ja polkupyörille on varattu säilytystila(t) ja huoltopisteet. 

Lisäksi on toimitettava tilantarpeesta tehtyjä oletuksia koskevat tiedot. Suunnitteluryhmien tai 

urakoitsijoiden on esitettävä henkilöstön liikennesuunnitelman luonnos.  

B5. Kierrätysjätteen säilytys 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Rakennuksessa tai rakennuksen alueella on oltava merkityt säilytystilat, jotta käyttäjät voivat helposti erottaa toisistaan kierrätettävät materiaalit ja loppuun käytetyt tuotteet (vaatimukset on 

kuvattu osiossa F5).  

Jätteidenkeruutilojen on oltava mitoitettu oletetun käyttötason mukaan, jotta niihin mahtuu tarpeeksi jätesäiliöitä, jolloin voidaan kierrättää mahdollisimman paljon ja taata myös sekajätehuolto.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmien tai urakoitsijoiden on esitettävä rakennusta koskevat suunnitelmat, joista ilmenee jätteiden lajittelulle ja keräämiselle tarkoitetut tilat sekä arvioitu tilantarve. 

B6. Vettä säästävät laitteet 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Kaikki saniteetti- ja keittiötilojen vesijohtolaitteet on varustettava vettä tehokkaasti käyttävillä varusteilla, jotka täyttävät wc-laitteistoille ja urinaalilaitteistoille vahvistetut kriteerit: 

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Vesijohtokalusteet http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/FI.pdf  

Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit wc-laitteistoille ja urinaalilaitteistoille http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_fi.pdf  

Todentaminen:  

Ks. kyseiset ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit sisältävät asiakirjat 

B7.1 Lämpömukavuus 

Suunnitelmassa määritetty toimistorakennuksen sisälämpötila-arvojen (huoneen 

vähimmäislämpötila talvella ja enimmäislämpötila kesällä) on vastattava vähintään standardin 

EN 15251 luokan II tai vastaavan vaatimuksia. Liitettä A1 sovelletaan mekaanisesti 

jäähdytettäviin rakennuksiin ja A2 passiivisesti jäähdytettäviin rakennuksiin. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmien tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on 

toimitettava huoneen lämpötiloja koskevat mallinnustiedot. 

B7.1 Lämpömukavuus 

Suunnitelmassa määritetty toimistorakennuksen sisälämpötila-arvojen (huoneen 

vähimmäislämpötila talvella ja enimmäislämpötila kesällä) on vastattava vähintään standardin 

EN 15251 luokan I tai vastaavan vaatimuksia. Liitettä A1 sovelletaan mekaanisesti 

jäähdytettäviin rakennuksiin ja A2 passiivisesti jäähdytettäviin rakennuksiin.  

Vastaavuus on esitettävä standardin ISO 13790 tuntiperusteista laskelmaa vastaavalla tai 

samankaltaisella dynaamisella lämpösimulaatiomallilla.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmien tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/FI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_fi.pdf
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toimitettava huoneen lämpötiloja koskevat mallinnustiedot. 

B7.2 Päivänvalo ja häikäisysuojaus 

Käytettävästä toimistotilassa on keskimääräisen päivänvalokertoimen oltava 80 prosentissa 

käytettävästä lattiapinta-alasta ulkopuolisten julkisivujen osalta 1,5 prosenttia ja sisäpihan 

julkisivujen osalta 0,7 prosenttia. Molemmat on mitattava hankintaviranomaisen määrittämältä 

työtilojen korkeudelta.  

Rakennuksesta on tunnistettavat tilat, joissa saattaa esiintyä suoraa tai epäsuoraa häikäisyä, ja 

näiden rajoittamiseksi on määritettävä toimenpiteitä.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmien tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on 

toimitettava päivänvalon jakautumista ja häikäisyä sekä häikäisynehkäisyä koskevat 

mallinnustiedot.  

 

 

B7.2 Päivänvalo ja häikäisysuojaus 

Dynaamisella mallintamisella on osoitettava, että käytettävä toimistotila on vuoden aikana 

vähintään 55 prosenttia työajasta:  

- tilojen päivänvaloautonomia on 300 lux työtilojen korkeudelta ja 

- päivänvalon häikäisytodennäköisyysarvo on 40 prosenttia tiloissa, joissa 

valaistusvoimakkuus on yli 1000 lux (silloin, kun aurinkoenergian säädintä ei ole 

asennettuna).  

Molemmat on mitattava hankintaviranomaisen määrittämältä työtilojen korkeudelta. 

Päivänvalon häikäisytodennäköisyys on mitattava silmän korkeudella olevan ikkunan kohdalta.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmien tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on 

toimitettava päivänvalo- ja häikäisytasoja koskevien mallinnustietojen pohjalta laadittu 

yhteenvetokertomus.  

B7.3 Ilmanvaihto ja ilman laatu 

Ilmanvaihtojärjestelmän osalta on määritettävä, että sisätiloihin tuleva ilma täyttää standardin 

EN 15251 tai vastaavan sisäilman laatuluokan 2 vaatimukset.  

Paikoissa, joissa ulkoilman laatu on huono, rakennuksessa on oltava ilmanvaihtojärjestelmät, 

joiden avulla voidaan taata, että toimistoihin tulee seuraavat kriteerit täyttävää puhdasta ilmaa:  

- Ilmanottoaukkoja ei pitäisi sijoittaa julkisivun tai julkisivuihin, jotka sijaitsevat 

vilkkaasti liikennöityjen teiden varrella (tie on ilmoitettava tarjouspyynnössä). Jos 

tätä ei voida välttää, aukko olisi sijoitettava mahdollisimman korkealle maanpinnasta. 

Suunnittelun on täytettävä lisäksi standardin EN 13779 osassa A2.2 määritetyt 

vaatimukset. 

- Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien on täytettävä EN 13779 -standardin taulukossa 

A.5 esitetyt tai vastaavanlaiset erittelyt. 

Huono ilmanlaatu on määritetty standardin EN 13779 luokan 2 tai 3 mukaiseksi ulkoilmaksi. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan 

urakoitsijan on esitettävä, että rakennus täyttää standardin EN 15251 tai vastaavan sisäilman 

B7.3 Ilmanvaihto ja ilman laatu 

Ilmanvaihtojärjestelmän osalta on määritettävä, että tuloilma täyttää standardin EN 15251 tai 

vastaavan sisäilman laatuluokan 1 vaatimukset. 

Paikoissa, joissa ulkoilman laatu on huono, rakennuksessa on oltava ilmanvaihtojärjestelmät, 

joiden avulla voidaan taata, että toimistoihin tulee seuraavat kriteerit täyttävää puhdasta ilmaa: 

- Tuloilma-aukkojen on sijaittava vähintään 20 metrin päässä10 huonolaatuisen ilman 

lähteistä (jäljempänä esitettyjen määritelmien mukaisesti). Jos tätä ei voida välttää, 

aukko olisi sijoitettava mahdollisimman korkealle maanpinnasta. Suunnittelun on 

täytettävä lisäksi standardin EN 13779 osassa A2.2 määritetyt vaatimukset. 

- Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien on täytettävä EN 13779 -standardin taulukossa 

A.5 esitetyt tai vastaavanlaiset erittelyt.  

Huono ilmanlaatu on määritetty standardin EN 13779 luokan 2 tai 3 mukaiseksi ulkoilmaksi. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan 

urakoitsijan on esitettävä, että rakennus täyttää standardin EN 15251 tai vastaavan sisäilman 

laatua koskevat kriteerit. Ilmanvaihtopalveluista on toimitettava piirustukset ja suunnitelmat, 

                                                           
10 

Sen olisi oltava geometrinen etäisyys mitattuna julkisen tilan ja rakennuksen väliseltä pinnalta, ei pisteiden välinen lineaarinen etäisyys. Tietokoneavusteisessa suunnittelussa (CAD-

suunnittelussa) tätä voidaan joskus kutsua murtoviivaksi tai polyline-viivaksi.
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laatua koskevat kriteerit. Ilmanvaihtopalveluista on toimitettava piirustukset ja suunnitelmat, 

joissa on esitetty selkeästi ilmanottoaukkojen sijainnit. Piirustukset ja suunnitelmat on 

toimitettava yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheessa ja käyttöönoton yhteydessä. Niiden on 

myös sisällettävä paikallisen viranomaisen toimittamat paikallisen ilman seurantatiedot, joiden 

perusteella paikka voidaan luokitella standardin EN 13779 mukaisesti.  

joissa on esitetty selkeästi ilmanottoaukkojen sijainnit. Piirustukset ja suunnitelmat on 

toimitettava yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheessa ja käyttöönoton yhteydessä. Niiden on 

myös sisällettävä paikallisen viranomaisen toimittamat paikallisen ilman seurantatiedot, joiden 

perusteella paikka voidaan luokitella standardin EN 13779 mukaisesti. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

B8.1 Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset  

Tällä kriteerillä täydennetään ja kannustetaan parantamaan tehokkuutta kriteerissä B1 

esitettyjä vaatimuksia paremmaksi. 

Hankkijan on annettava pisteitä rakennuksen energiatehokkuuden mallinnetuille parannuksille, 

joissa ylitetään kriteerissä B1 esitetyt vaatimukset. Ne voivat perustua 

energiatehokkuustodistuksen luokitukseen tai asteittaisiin parannuksiin 15 kWh/m2:n välein. 

Todentaminen:  

ks. kriteeri B1. 

 

B8.1 Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset  

Tällä kriteerillä täydennetään ja kannustetaan parantamaan tehokkuutta kriteerissä B1 

esitettyjä vaatimuksia paremmaksi. 

Hankkijan on annettava pisteitä rakennuksen energiatehokkuuden mallinnetuille parannuksille 

joko 

o siinä suhteessa, missä määrin ehdotettu suunnitelma täyttää jäsenvaltioiden lähes 

nollaenergiarakennuksia koskevat vaatimukset yksikkönä kWh/m2 tai jos näitä ei ole 

määritetty 

o vertailemalla suunnitelmassa esitettyjä ehdotuksia, joiden primäärienergiantarve on 

voimassa olevista kansallisista vähimmäisvaatimuksista riippuen 

i) peruskorjauksissa: enintään 100 kWh/m2 

ii) uudisrakennuksissa: enintään 60 kWh/m2. 

Pisteitä voidaan myöntää asteittain saavutettujen 15 kWh/m2 parannusten välein. Kaikissa 

tapauksissa tehokkuuden saavuttamiseen käytettyjen toimenpiteiden yhdistelmällä on 

saavutettava positiivinen nettonykyarvo silloin, kun julkisen sektorin toimistorakennuksen 

laskelmiin käytettävää kustannusoptimaalisuutta koskevaa menetelmää käytetään komission 

delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 244/2012 vahvistetun menetelmän mukaisesti.  

Todentaminen:  

ks. kriteeri B1. 

B8.2 Rakennuksen elinkaaren lämmitysvaikutukset  

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Pisteitä annetaan, jos myöntämisperuste ympäristöselosteita koskeva B10.1 sisältyy tarjouspyyntöön. Rakennuksen ennakoidun energiatehokkuuden lämmitysvaikutus (GWP)11 on laskettava 

kohdan B10.1 mukaisen eliniän perusteella. Kohtien B1 ja B10.1 perusteella lasketut lämmitysvaikutustulokset on laskettava yhteen. Kokonaislämmitysvaikutukseltaan alhaisimpien tarjousten 

tekijöille annetaan pisteitä.  

                                                           
11 

Jos kohdan B1 tuotos ilmoitetaan kWh:na, se on muunnettava lämmitysvaikutukseksi käyttämällä sähkön kokonaismäärän ja käytettyjen polttoaineiden päästökertoimia siten, kun ne on 

määritetty ympäristötuoteselosteen tuoteryhmäsäännöissä.
  



 

20 

 

Todentaminen:  

Lämmitysvaikutus lasketaan kriteerien B1 ja B10.1 todentamisesta saatujen tehokkuustietojen perusteella. Tiedot ja laskelmat on esitettävä yhteenvetona.  

 B9. Vähähiiliset tai hiilettömät energialähteet 

Tällä kriteerillä täydennetään ja kannustetaan parantamaan tehokkuutta kriteerissä B4 

esitettyjä vaatimuksia paremmaksi. 

Hankkijan on annettava pisteitä siinä suhteessa kuin mitä rakennuksen 

lisäprimaarienergiantarpeesta toimitetaan/tuotetaan paikallisista uusiutuvista energialähteistä tai 

suurtehoisista ja kustannustehokkaista vaihtoehtoisista järjestelmistä, jotka asennetaan 

rakennuksen alueelle tai joita käytetään yhdessä muiden rakennusten kanssa.  

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän (silloin, kun järjestelmään suunnittelukilpailu) tai suunnittelusta ja 

rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja 

kiinteistönhuoltopalveluista urakoitsijan on toimitettava asennettavia energiajärjestelmiä 

koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä niiden mallinnettua energiantuotantoa koskevat 

laskelmat ja nettovaikutus rakennuksen primäärienergiankäyttöön. 

 

B10.1 Rakennuksen tärkeimpien osien tehokkuus Ympäristötuoteselosteiden kokoaminen 

Tätä kriteeriä käytetään yhdessä myöntämisperusteen peruskriteerin B8 Energiatehokkuuden 

vähimmäisvaatimukset kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon rakennuksen käyttövaihe.  

Kriteeriä voi käyttää vain, jos tarjoajille on toimitettava vertailurakennuksen määrälaskelma12, 

jonka perusteella vertailu tehdään, tai jos eri tarjoajien toimittamia suunnitelmia vertaillaan 

kilpailumenettelyn aikana. 

Hankintamenettelyn aikana on toimitettava täydentävät tekniset ohjeet, kuten on määritetty 

liitteessä 1 (ympäristötuoteselostevaihtoehto).  

Elinkaarikustannuslaskelmiin erikoistuneen teknisen arvioijan on avustettava tarjouspyynnön 

laatimisessa ja arvioitava lähetetyt tiedot kriittisesti. 

Hankkijan on annettava pisteitä taulukossa a lueteltujen rakennuksen tärkeimpien osien 

elinkaaren aikaisen tehokkuuden parantumisen perusteella vertaamalla vertailurakennukseen tai 

muihin kilpaileviin suunnitelmiin. Tämä on tehtävä jäljempänä esitetyn 

(ympäristötuoteselosteisiin perustuvan) vaihtoehdon 1 mukaisesti. Vertailun perusta ja 

käytettävä vaihtoehto on määritettävä tarjouspyynnössä.  

Taulukko a. Arvioitavat rakennusosat 

B10.1 Rakennuksen tärkeimpien osien tehokkuus Elinkaariarvioinnin (LCA) 

toteuttaminen 

Tätä kriteeriä käytettäessä ei pidä soveltaa myöntämiseen peruskriteeriä B8 

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, jotta rakennuksen käyttövaiheessa ei tapahdu 

kaksinkertaista laskentaa.  

Kriteeriä voi käyttää vain, jos tarjoajille on toimitettava vertailurakennuksen määrälaskelma 8, 

jonka perusteella vertailu tehdään, tai jos eri tarjoajien toimittamia suunnitelmia vertaillaan 

kilpailumenettelyn aikana. 

Hankintamenettelyn aikana on toimitettava täydentävät tekniset ohjeet, kuten on määritetty 

liitteessä 2 (elinkaariarviointivaihtoehto).  

Elinkaarikustannuslaskelmiin erikoistuneen teknisen arvioijan on avustettava tarjouspyynnön 

laatimisessa ja arvioitava lähetetyt tiedot kriittisesti. 

Hankkijan on annettava pisteitä taulukossa b lueteltujen rakennuksen tärkeimpien osien 

elinkaaren aikaisen tehokkuuden parantumisen perusteella vertaamalla vertailurakennukseen tai 

muihin kilpaileviin suunnitelmiin. Tämä on tehtävä jäljempänä esitetyn (elinkaariarviointiin 

perustuvan) vaihtoehdon 2 mukaisesti. Vertailun perusta ja käytettävä vaihtoehto on 

määritettävä tarjouspyynnössä.  

                                                           
12 

Määrälaskelman määritelmä on ”kohteista laadittu luettelo, jossa on yksityiskohtaisia yksilöiviä kuvauksia ja jossa on ilmoitettu sopimukseen sisältyvien töiden kiinteät määrät” (RICS 2011)
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Uudisrakennukset Peruskorjaustyöt 

 perustat ja alarakenteet  

 kantava runko, mukaan luettuna puomit, 

pylväät ja laatat 

 ulkoseinät, päällystemateriaalit ja 

eristeet 

 lattiat ja sisäkatot 

 sisäseinät 

 ikkunat 

 katot 

 ulkoseinät, päällystemateriaalit ja 

eristeet 

 kattorakenteiden uudistus ja eristys 

 ikkunat 

Jos suunnitelmiin kuuluu lisäkerroksia tai 

laajennuksia, jotka ovat yli 25 prosenttia 

olemassa olevasta käytettävästä lattiapinta-

alasta, sovelletaan myös uudisrakennuksen 

osia koskevaa luetteloa. 

 

Tehokkuus on arvioitava standardin ISO 14025 tai EN 15804 mukaisten 

ympäristötuoteselosteiden avulla. Tarjouspyynnössä on määritettävä, mitä seuraavasta kolmesta 

menetelmästä käytetään arvioinnissa: 

(i) Yksinkertaistettu vaihtoehto: kunkin rakennusosan lämmitysvaikutusindikaattorien 

tulosten lasketaan yhteen ja ilmoitetaan CO2-ekvivalenttipäästöinä  

(ii) Indikaattorien tulokseen perustuva vaihtoehto: kunkin rakennusosan 

ympäristötuoteselosteiden karakterisointitulokset (indikaattorien elinkaariarvioinnin 

tulokset) lasketaan yhteen tai  

(iii) Pisteytys- tai luokitusvaihtoehto: kunkin rakennusosan painotetut 

ympäristötuoteselostepisteet tai -luokitukset (yleensä numeroina ilmaistut pisteet tai 

kirjaimella ilmaistut luokat) lasketaan yhteen. 

Ympäristötuoteselosteiden tuoteryhmäsäännöt13 on eriteltävä tarjouspyynnössä, ja kaikkien 

tarjouksen tekijöiden on yhdistettävä tuoteryhmäsääntöjen mukaiset ympäristötuoteselosteet, 

joiden on oltava standardin ISO 14025 tai EN 15804 mukaisia. Käytettävien 

tuoteryhmäsääntöjen on oltava kolmannen osapuolen todentamia. Tähän on sisällyttävä 

ensisijaisten tietojen todennus. 

Joissain jäsenvaltioissa voi olla jo käytössä rakennuslupaa koskevia vaatimuksia ja niihin 

liittyviä sääntöjä, joilla lämmitysvaikutus voidaan eritellä, jolloin tarjouksen tekijöiden on 

tehtävä ilmoitus näiden sääntöjen pohjalta. Normalisointi ja painotus rakennusosien 

pisteyttämistä tai luokitusta varten on sallittua silloin, kun rakennuksen lupavaatimusten tueksi 

on laadittu kansallisia tuoteryhmäsääntöjä tai rakennuksen arviointi- ja sertifiointijärjestelmä.  

Jos ympäristötuoteseloste laaditaan ennen pääurakoitsijan valintaa, suunnitteluryhmän on 

toimitettava hankintaviranomaiselle yhteenveto käytetyistä tärkeimmistä teknisistä arvioista, 

jotta ne voidaan sisällyttää tarjouskilpailun eritelmiin. 

Taulukko d. Arvioitavat rakennusosat 

Uudisrakennukset Peruskorjaustyöt 

 perustat ja alarakenne  

 kantava runko, mukaan luettuna puomit, 

pylväät ja laatat 

 ulkoseinät, päällystemateriaalit ja 

eristeet 

 lattiat ja sisäkatot 

 sisäseinät 

 ikkunat 

 katot 

 ulkoseinät, päällystemateriaalit ja 

eristeet 

 kattorakenteiden uudistus ja eristys 

 ikkunat 

Jos suunnitelmiin kuuluu lisäkerroksia tai 

laajennuksia, jotka ovat yli 25 prosenttia 

olemassa olevasta käytettävästä lattiapinta-

alasta, sovelletaan myös uudisrakennuksen 

osia koskevaa luetteloa. 

 

Tehokkuuden arviointi on tehtävä toteuttamalla rakennuksen elinkaariarviointi standardin ISO 

14040/14044 tai EN 15978 mukaisesti. Tarjouspyynnössä on määritettävä, mitä seuraavista 

menetelmistä käytetään arvioinnissa: 

(i) Vaikutusluokasta saatavat tulokset: kunkin indikaattorin määritetyllä 

elinkaariarviointimenetelmällä saadut yhteenlasketut karakterisointitulokset 

(ii) Elinkaariarviointivälineen pisteet: viranomaisen käyttämällä kansallisella tai 

alueellisella rakennusten elinkaartiarviointivälineellä saatu pistemäärä 

(iii) Rakennuksen arviointijärjestelmän elinkaariarviointipisteet: normalisoidut ja 

painotetut pisteet, jotka on saatu elinkaariarviointiin perustuvalla kriteerillä 

viranomaisten käyttämästä kansallisesta tai alueellisesta rakennusten arviointi- ja 

sertifiointijärjestelmästä. 

Kaikissa tapauksissa menetelmässä on käytettävä vähintään liitteessä 2 eriteltyjä elinkaaren 

vaikutusluokan indikaattoreita. 

Jos elinkaariarviointi tehdään ennen pääurakoitsijan valintaa, suunnitteluryhmän on 

toimitettava hankintaviranomaiselle yhteenveto käytetyistä tärkeimmistä teknisistä arvioista, 

jotta ne voidaan sisällyttää tarjouskilpailun eritelmiin. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

toimitettava määrälaskelma ehdotettua suunnitelmaa ja elinkaariarvioinnin tuloksia varten, ja 

näistä on ilmoitettava standardin ISO 14044 tai EN 15978 mukaisesti. Vertailurakennukseen 

vertailusta saatujen tulosten perusteella laaditaan suppea tekninen raportti, jossa verrataan 

                                                           
13 

Tuoteryhmäsääntöjä on noudatettava kaikkien järjestelmään kuuluvien ympäristötuoteselosteiden laadinnassa. Säännöissä määritetään, miten jokaisen tuotteen elinkaariarviointi on 

toteutettava ja todennettava, jotta arviointi on yhdenmukaista.
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Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kiinteistönhuoltopalveluja koskevan tarjouksen tekijän on 

toimitettava määrälaskelma ehdotettua suunnitelmaa ja ympäristötuoteselosteen tuloksia varten, 

ja näistä on ilmoitettava standardin ISO 14025 tai EN 15804 mukaisesti. Vertailurakennukseen 

vertailusta saatujen tulosten perusteella laaditaan suppea tekninen raportti, jossa verrataan 

ehdotettuja suunnitelmavaihtoehtoja ja lasketaan parannusmahdollisuudet. Teknisessä 

raportissa on kuvattava, miten (liitteen 1 mukaiset) ratkaistavat tekniset kysymykset on 

käsitelty. 

Käytettäessä rakennuksen arviointi- ja sertifiointijärjestelmästä saatuja tuloksia tarjoajan 

hyväksymän rakennustarkastajan on suoritettava todentaminen järjestelmässä käytetyn 

menetelmän mukaisesti.  

Hankintaviranomaisen nimittämä elinkaariarvioinnin tekninen arvioija laatii teknisestä 

raportista kriittisen arvioinnin. Kriittinen arviointi on tehtävä liitteessä 3 olevien ohjeiden 

mukaisesti.  

ehdotettuja suunnitelmavaihtoehtoja ja lasketaan parannusmahdollisuudet. Teknisessä 

raportissa on kuvattava, miten (liitteen 2 mukaiset) ratkaistavat tekniset kysymykset on 

käsitelty. 

Käytettäessä rakennuksen arviointi- ja sertifiointijärjestelmästä saatuja tuloksia tarjoajan 

hyväksymän rakennustarkastajan on suoritettava todentaminen järjestelmässä käytetyn 

menetelmän mukaisesti.  

Hankintaviranomaisen nimittämä elinkaariarvioinnin tekninen arvioija laatii teknisestä 

raportista kriittisen arvioinnin. Kriittinen arviointi on tehtävä liitteessä 3 olevien ohjeiden 

mukaisesti.  

B10.2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö betonissa ja muurauksissa  

Tätä kriteeriä on käytettävä, jos kaikkien tarjoajien on suunniteltava betonista ja 

muurausrakenteista koostuva ratkaisu. On suositeltavaa pohtia, voitaisiinko se yhdistää 

kriteeriin B10.3, mutta sitä ei pitäisi käyttää, jos kriteeri B10.1 on valittu14. 

Tätä kriteeriä voidaan soveltaa toimistorakennuksiin, joissa on betonirakenteet, harkkoseinät 

sekä ei-kantavat ja muuratut sisä- ja ulkoseinät.  

Hankkijan on annettava pisteitä tarjoajille, joilla kierrätetyn materiaalin ja/tai sivutuotteiden 

osuus15 kaikista taulukossa c luetelluista rakennuksen tärkeimmistä osista on vähintään 15 

prosenttia.  

Vähimmäismäärää koskeva vaatimus voidaan asettaa korkeammalle, jos suunnitteluryhmän 

kanssa päästään sopimukseen ennen kuin pääurakointia koskeva tarjouskilpailu aloitetaan. 

Taulukko c. Huomioitavat rakennusosat  

Uudisrakennukset Peruskorjaustyöt 

 kantava runko, mukaan luettuna puomit, 

pylväät ja laatat 

 ulkoseinät  

 ulkoseinät  

 sisäseinät 

 kattorakenteiden uudistus  

B10.2 Kierrätettyjen tai uudelleenkäytettyjen materiaalien käyttö betonissa ja 

muurauksissa  

Tätä kriteeriä on käytettävä, jos kaikkien tarjoajien on suunniteltava betonista ja 

muurausrakenteista koostuva ratkaisu. On suositeltavaa pohtia, voitaisiinko se yhdistää 

kriteeriin B10.3, mutta sitä ei pitäisi käyttää, jos kriteeri B10.1 on valittu 
10

 

Tätä kriteeriä voidaan soveltaa toimistorakennuksiin, joissa on betonirakenteet, harkkoseinät 

sekä ei-kantavat ja muuratut sisä- ja ulkoseinät.  

Hankkijan on annettava pisteitä tarjoajille, joilla kierrätetyn materiaalin, uudelleenkäytetyn 

materiaalin ja/tai sivutuotteiden osuus
11

 kaikista taulukossa d luetelluista rakennuksen 

tärkeimmistä osista on vähintään 30 prosenttia.  

Vähimmäismäärää koskeva vaatimus voidaan asettaa korkeammalle, jos suunnitteluryhmän 

kanssa päästään sopimukseen ennen kuin pääurakointia koskeva tarjouskilpailu aloitetaan. 

Hankintaviranomainen voi antaa paikallisten olosuhteiden mukaan lisää pisteitä 

uudelleenkäytetystä materiaalista. Tähän voi sisältyä sellaisten suunnitelmien suosiminen, 

joissa käytetään olemassa olevan rakennuksen ensisijaista kantavaa rakennetta.  

                                                           
14 

Jos paikalliset olosuhteet ja suunnittelukäytänteet tukevat kierrätettyjen materiaalien käyttöä, hankintaviranomainen voi tapauskohtaisesti harkita, voidaanko kierrätysmateriaalia koskeva 

kriteeri sisällyttää tarjouspyyntöön kokonaisvaltaisen ympäristötuoteselosteita ja elinkaariarviota koskevan kriteerin B10.1 lisäksi. Rakennusmateriaalien tuotanto- ja rakennusvaiheeseen 

liittyvät oletukset ja elinkaaren inventaariotiedot olisi sisällytettävä kohdan B10.1 vastaukseen.
  

15 
Sivutuote on määritelty jätehuollon puitedirektiivin 5 artiklassa seuraavasti: ”aine tai esine, joka on syntynyt tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole kyseisen aineen tai 

esineen tuottaminen...” 
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 lattiat ja sisäkatot 

 sisäseinät 

 katot 

 perustat ja alarakenne 

Jos suunnitelmiin kuuluu lisäkerroksia tai 

laajennuksia, jotka ovat yli 25 prosenttia 

olemassa olevasta käytettävästä lattiapinta-

alasta, sovelletaan myös uudisrakennuksen 

osia koskevaa luetteloa. 

Kierrätetyn materiaalin määrä lasketaan kierrätettyjen materiaalien ja/tai sivutuotteiden 

keskimääräisen massataseen perusteella sen mukaan, miten ne on valmistettu ja toimitettu 

rakennustyömaalle (tapauskohtaisesti):  

- jokaisesta valmiista sekoituserästä, josta rakennustyömaalle on toimitettu, standardin 

EN 12620 (betonikiviaines) ja EN 206 (betoni) tai vastaavan mukaisesti 

- vuosittain tehdasvalmisteisista paneeleista, pylväistä, harkoista ja elementeistä, joiden 

pitoisuuksista on esitetty väitteitä, standardin EN 12620 (betonikiviaines) ja EN 206 

(betoni) tai vastaavan mukaisesti.  

Todentaminen: Tarjoajien, jotka tekevät tarjoukset pääurakoinnista tai suunnittelusta ja 

rakentamisesta tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista, on ilmoitettava 

kierrätetyn materiaalin kokonaismäärä ilmoittaen kierrätetyn materiaalin suhteellinen osuus 

eritellyistä rakennusosista rakennustuotteen valmistajan tarjoamien tietojen pohjalta.  

Tarjoajien, jotka tekevät tarjouksen pääurakoinnista, suunnittelusta ja rakentamisesta tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista, on kuvattava kokonaisarvon 

laskenta- ja todentamistapa ja toimitettava vähintään erää koskevat asiakirjat, valmistajan 

sisäisen tuotannonvalvonnan asiakirjat ja toimitusasiakirjat. Lisäksi on selvitettävä, miten 

kolmannen osapuolen toteuttama todentaminen järjestetään rakennusvaiheen aikana. 

Rakennustöiden pääurakoitsijan on myöhemmin todennettava näiden rakennusosien tilaus ja 

toimitus paikan päälle (ks. osio D6). 

Taulukko d. Huomioitavat rakennusosat  

Uudisrakennukset Peruskorjaustyöt 

 kantava runko, mukaan luettuna puomit, 

pylväät ja laatat 

 ulkoseinät  

 lattiat ja sisäkatot 

 sisäseinät 

 katot 

 perustat ja alarakenne 

 ulkoseinät  

 sisäseinät 

 kattorakenteiden uudistus  

Jos suunnitelmiin kuuluu lisäkerroksia tai 

laajennuksia, jotka ovat yli 25 prosenttia 

olemassa olevasta käytettävästä lattiapinta-

alasta, sovelletaan myös uudisrakennuksen 

osia koskevaa luetteloa. 

 

Kierrätetyn tai uudelleenkäytetyn materiaalin määrä lasketaan kierrätettyjen materiaalien ja/tai 

sivutuotteiden keskimääräisen massataseen perusteella sen mukaan, miten ne on valmistettu ja 

toimitettu rakennustyömaalle (tapauskohtaisesti):  

- jokaisesta valmiista sekoituserästä, josta rakennustyömaalle on toimitettu, standardin 

EN 12620 (betonikiviaines) ja EN 206 (betoni) tai vastaavan mukaisesti 

- vuosittain tehdasvalmisteisista paneeleista, pylväistä, harkoista ja elementeistä, joiden 

pitoisuuksista on esitetty väitteitä, standardin EN 12620 (betonikiviaines) ja EN 206 

(betoni) tai vastaavan mukaisesti  

- kokonaiset uudelleenkäytetyt tuotteet ja niiden alkuperätodistus. 

Todentaminen: Tarjoajien, jotka tekevät tarjoukset pääurakoinnista tai suunnittelusta ja 

rakentamisesta tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista, on ilmoitettava 

kierrätettyjen materiaalin kokonaismäärä ilmoittaen kierrätetyn tai uudelleenkäytetyn 

materiaalin suhteellinen osuus eritellyistä rakennusosista rakennustuotteen valmistajan 

tarjoamien tietojen pohjalta.  

Tarjoajien, jotka tekevät tarjouksen pääurakoinnista, suunnittelusta ja rakentamisesta tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista, on kuvattava kokonaisarvon 

laskenta- ja todentamistapa ja toimitettava vähintään erää koskevat asiakirjat, valmistajan 

sisäisen tuotannonvalvonnan asiakirjat ja toimitusasiakirjat. Lisäksi on selvitettävä, miten 

kolmannen osapuolen toteuttama todentaminen järjestetään rakennusvaiheen aikana. 

Rakennustöiden pääurakoitsijan on myöhemmin todennettava näiden rakennusosien tilaus ja 

toimitus paikan päälle (ks. osio D6). 

B10.3 Jätteiden kuljetusta koskevien hiilidioksidipäästöjen tehokkuusvaatimukset  

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Tätä kriteeriä ei pitäisi käyttää silloin, kun kriteeriä B10.1 käytetään. Tämä kriteeri on suositeltavaa yhdistää kriteeriin B10.2, jolloin ympäristölle koituu kokonaishyötyä. Tämä olisi aina 

tehtävä paikallisten markkinaolosuhteiden pohjalta ja määrittämällä ja erittelemällä selkeästi tarjouspyynnössä, miten näitä kahta kriteeriä painotetaan siten, että tehokas kilpailu voidaan 
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varmistaa ja palkita tarjoukset, joissa ympäristötehokkuus on paras.  

Pisteitä annetaan sen mukaan, miten taulukossa e lueteltujen rakennuksen tärkeimpien osien tuotannossa käytettävän aineksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä tonnia kohti16 voidaan alentaa. 

Kuljetuksista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen laskentamenetelmä ja -työkalu on eriteltävä tarjouspyynnössä. Joissain jäsenvaltioissa voi olla jo käytössä rakennuslupaa koskevia vaatimuksia ja 

niihin liittyviä työkaluja, joilla voi laskea kuljetuksista aiheutuvat CO2-ekvivalenttipäästöt, jolloin tarjouksen tekijöiden on ilmoitettava päästöt näiden sääntöjen pohjalta.  

Hankintaviranomainen voi määrittää suunnitteluryhmän toimittamien tietojen perusteella kuljetettavalle ainekselle hiilidioksidipäästöjä tonnia kohti koskeva enimmäistavoitteen. Tämä sekä 

oletukset ja säännöt on sisällytettävä pääurakoitsijan tarjouspyyntöön. 

Taulukko e. Huomioitavat rakennusosat  

Uudisrakennukset Peruskorjaustyöt 

 kantava runko, mukaan luettuna puomit, pylväät ja laatat 

 ulkoseinät  

 lattiat ja sisäkatot 

 sisäseinät 

 katot 

 perustat ja alarakenne 

 ulkoseinät 

 sisäseinät 

 kattorakenteiden uudistus 

Jos suunnitelmiin kuuluu lisäkerroksia tai laajennuksia, jotka ovat yli 25 prosenttia olemassa 

olevasta käytettävästä lattiapinta-alasta, sovelletaan myös uudisrakennuksen osia koskevaa 

luetteloa. 

 

Todentaminen:  

Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan tarjoajan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan tarjoajan on arvioitava eritellyistä rakennusosista syntyvien 

jätteiden CO2-ekvivalenttitonnimäärä. Kuljetustavat on eriteltävä, ja jokaisen kuljetustavan päästökerroin on kerrottava materiaalien vastaavilla määrillä, siten kuin ne on ilmoitettu 

määrälaskelmassa.  

 

 

C. Raivaus- ja purkutyöt ja rakennustyömaan valmistelu 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

C1. Purkujätteiden tarkastus- ja hallintasuunnitelma 

Vähintään 55 prosenttia purkutöissä syntyvistä vaarattomista jätteistä, paitsi kaivuu- ja 

maantäyttöjätteistä, on käsiteltävä uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja aineiden muunlaista 

talteenottoa varten. Tähän on sisällyttävä seuraavat jätteet:  

(i) puutavara, lasi, metalli, tiili, kivi, keramiikka ja betonimateriaalit, jotka ovat peräisin 

rakennuksen tärkeimmistä osista  

(ii) sisäosat ja ei-kantavat osat, kuten ovet ja niiden kehykset, lattiat, kattoverhoukset, 

C1. Purkujätteiden tarkastus- ja hallintasuunnitelma 

Vähintään 80 prosenttia purkutöissä syntyvistä vaarattomista jätteistä, paitsi kaivuu- ja 

maantäyttöjätteistä, on käsiteltävä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. Tähän on sisällyttävä 

seuraavat jätteet:  

(i) puutavara, lasi, metalli, tiili, keramiikka ja betonimateriaalit, jotka ovat peräisin 

rakennuksen tärkeimmistä osista  

(ii) sisäosat ja ei-kantavat osat, kuten ovet ja niiden kehykset, lattiat, kattoverhoukset, 

                                                           
16 Aines voi olla i) luonnon aineksia (kuten hiekkaa, soraa, murskattua kiviainesta), ii) kierrätettyä ainesta (kuten rakennus- ja purkujätteitä) ja iii) toissijaista ainesta (kuten teollisuusprosesseissa syntynyttä kuonaa ja tuhkaa). 
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kipsipaneelit, muoviprofiilit, eristemateriaalit, ikkunankehykset, ikkunalasit, tiilet, 

betoniharkot ja betonielementit, raudoitustangot.  

Urakoitsijan on suoritettava ennen purkutöitä tehtävä tarkastus, jonka perusteella voidaan 

määrittää, mitä voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai ottaa talteen. Tähän tulee kuulua 

(i) vaarallisten aineiden (mukaan lukien sähkö- ja elintarvikeromun) yksilöinti ja niiden 

riskien arviointi, joka voi vaatia asiantuntijan käsittelyä, tai purkutöistä aiheutuvat 

päästöt 

(ii) määrälaskelma, jossa eritellään eri rakennusmateriaalit ja -tuotteet  

(iii) arvio, kuinka monta prosenttia purkutöiden aikana erikseen kerättävistä jätteistä 

voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää.  

Yksilöidyt materiaalit, tuotteet ja osat on eriteltävä purkutöiden määrälaskelmassa.  

Todentaminen:  

Rakennustöiden pääurakoitsijan, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on tehtävä 

ennen purkaustöitä tarkastus, jossa käsitellään määritellyt tiedot.  

Syntyvien jätteiden seurantaan ja huomioon ottamiseen on otettava käyttöön järjestelmä. 

Jätekuljetusten ja loppuun käytettyjen tuotteiden määränpää on jäljitettävä rahtikirjan ja 

laskujen perusteella. Seurantatiedot on toimitettava hankintaviranomaiselle.  

kipsipaneelit, muoviprofiilit, eristemateriaalit, ikkunankehykset, ikkunalasit, tiilet, 

betoniharkot ja betonielementit, raudoitustangot.  

Urakoitsijan on suoritettava ennen purkutöitä tehtävä tarkastus, jonka perusteella voidaan 

määrittää, mitä voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Tähän tulee kuulua 

(i) vaarallisten aineiden (mukaan lukien sähkö- ja elintarvikeromun) yksilöinti ja niiden 

riskien arviointi, joka voi vaatia asiantuntijan käsittelyä, tai purkutöistä aiheutuvat 

päästöt 

(ii) määrälaskelma, jossa eritellään eri rakenteelliset rakennusmateriaalit ja -tuotteet  

(iii) arvio, kuinka monta prosenttia purkutöiden aikana erikseen kerättävistä jätteistä voidaan 

käyttää uudelleen ja kierrättää.  

Yksilöidyt materiaalit, tuotteet ja osat on eriteltävä purkutöiden määrälaskelmassa.  

Todentaminen:  

Rakennustöiden pääurakoitsijan, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on tehtävä 

ennen purkaustöitä tarkastus, jossa käsitellään määritellyt tiedot.  

Syntyvien jätteiden seurantaan ja huomioon ottamiseen on otettava käyttöön järjestelmä. 

Jätekuljetusten ja loppuun käytettyjen tuotteiden määränpää on jäljitettävä rahtikirjan ja 

laskujen perusteella. Seurantatiedot on toimitettava hankintaviranomaiselle.  
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D. Rakennuksen rakentaminen tai tärkeimmät korjaustyöt 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT  

D1. Pääsopimuspuolen puuhankinnat laillisista lähteistä 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Kaiken sopimuksen perusteella toimitettavan puun tai puutavaran17 on oltava laillisesti korjattua siten, kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 995/2010 (”EU:n puutavara-asetus”).  

Tämä tekninen erittely olisi yhdistettävä kohdassa olevaan D7 sopimuksen toteuttamista koskevaan lausekkeeseen. 

Todentaminen:  

Pääsopimuspuolen on viimeistään sopimuksen myöntämisajankohtana toimitettava seuraavat tiedot: 

– toimijat ja kauppaa käyvät, jotka ovat toimittaneet rakennuksen rakentamisessa käytettyä puutavaraa ja puutuotteita (siten, kun ne on määritetty asetuksessa (EU) N:o 995/2010)  

– Sen toimijan / niiden toimijoiden, jo(t)ka vastaa(vat) rakennuksen rakentamisessa käytettävän puutavaran ja puutuotteiden EU:n markkinoille saattamisesta, suorittamasta riskienarviointi- ja 

riskienvähentämismenettelyistä saatu näyttö asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti sekä tarvittaessa keinot, joilla toimitusketjussa alempana olevat 

kauppaa käyvät varmistavat jäljitettävyyden asetuksen (EU) N:o 995/2010 5 artiklan mukaisesti. 

 

D2. Rakennuksen energiajärjestelmien asennus ja käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Hankintareitistä riippuen tätä voidaan soveltaa myös järjestelmiin, jotka on asentanut kolmas osapuoli energiapalvelujen toimittajan ominaisuudessa (ks. osio E). 

Seuraavien järjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja käyttöönotossa on noudatettava sopimuksessa määritettyjä suunnitelmia ja eritelmiä: 

- lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto (HVAC)  

- vähähiiliset ja hiilettömät energiateknologiat 

- rakennuksen energianhallintajärjestelmä 

- valaistuksen ohjausjärjestelmät  

Kaikille järjestelmille on tehtävä toiminnallisen suorituskyvyn testaus, johon kuuluu myös tehokkuuden mittaus. 

Lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien on täytettävä standardin EN 12599 tai vastaavan vaatimukset sekä silloin sillä on merkitystä muille asennetuille järjestelmille, muiden 

sovellettavien EN-, ISO- tai kansallisten standardien tai niitä vastaavien normien vaatimukset.  

Todentaminen:  

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalvelusta vastaavan urakoitsijan on kuvattava ja sitouduttava suorittamaan toiminnallisia tehokkuustestejä, joilla 

                                                           
17 EU:n puutavara-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat puu ja puutavarat. 
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varmistetaan, että järjestelmät vastaavat suunnitelmassa määritettyjä parametreja. 

D3. Rakennustyömaan jätehuolto 

Rakennus- ja peruskorjaustöistä syntyvä jäte, pois lukien purkujäte, saa olla enintään 11 tonnia 

suhteutettuna 100 neliömetriin toimiston kokonaissisäpinta-alaa. 

Ennen töiden aloittamista paikan päällä on laadittava rakennustyömaata koskeva 

jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmassa on määritettävä järjestelmät paikan päällä tapahtuvaa 

uudelleenkäytettävien, kierrätettävien ja muulla tavalla talteenotettavaksi tarkoitettavien 

jätteiden erillistä keruuta varten. Rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelmassa on käsiteltävä 

seuraavat tuotteet:  

(i) rakennustuotteet, joista valmistetaan rakennuksen tärkeimmät osat, kuten puutavara, 

lasi, metalli, tiili, keramiikka, betoni ja pysyvä jäte sekä niiden pakkausmateriaalit  

(ii) rakennustuotteet, joista valmistetaan rakennuksen sisäosat, kuten lattiat, 

kattoverhoukset, kipsi- ja kipsikivipaneelit, muoviprofiilit ja eristemateriaalit sekä 

niiden pakkausmateriaalit.  

Uudelleenkäytettävien, kierrätettävien ja talteenotettavien materiaalien keruussa on sovellettava 

direktiivissä 2008/98/EY määritettyä jätehierarkiaa.  

Todentaminen:  

Rakennustöiden pääurakoitsijan, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on 

toimitettava rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelma, joka koostuu seuraavista:  

(i) määrälaskelma, jossa arvioidaan hyvien käytänteiden perusteella syntyvän jätteen 

määrä  

(ii) arviot, kuinka monta prosenttia rakentamisen aikana erikseen kerättävistä jätteistä 

voidaan käyttää uudelleen  

(iii) arvio, kuinka monta prosenttia erikseen kerättävistä jätteistä voidaan kierrättää ja ottaa 

talteen 

Syntyvien jätteiden seurantaan ja huomioon ottamiseen ja jätekuljetusten määränpään 

jäljittämiseen on otettava käyttöön järjestelmä. Seurantatiedot on toimitettava 

hankintaviranomaiselle. 

D3. Rakennustyömaan jätehuolto 

Rakennus- ja peruskorjaustöistä syntyvä jäte, pois lukien purkujäte, saa olla enintään 7 tonnia 

suhteutettuna 100 neliömetriin toimiston kokonaissisäpinta-alaa. 

Ennen töiden aloittamista paikan päällä on laadittava rakennustyömaata koskeva 

jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmassa on yksilöitävä, miten jätteiden syntyä voitaisiin 

ehkäistä, ja määritettävä järjestelmät paikan päällä tapahtuvaa uudelleenkäytettävien, 

kierrätettävien ja muulla tavalla talteenotettavaksi tarkoitettavien jätteiden erillistä keruuta 

varten. rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelmassa on käsiteltävä seuraavat tuotteet:  

(i) rakennustuotteet, joista valmistetaan rakennuksen tärkeimmät osat, kuten puutavara, 

lasi, metalli, tiili, keramiikka, betoni ja pysyvä jäte sekä niiden pakkausmateriaalit  

(ii) rakennustuotteet, joista valmistetaan rakennuksen sisäosat, kuten lattiat, 

kattoverhoukset, kipsi- ja kipsikivipaneelit, muoviprofiilit ja eristemateriaalit sekä 

niiden pakkausmateriaalit.  

Uudelleenkäytettävien, kierrätettävien ja talteenotettavien materiaalien keruussa on sovellettava 

direktiivissä 2008/98/EY määritettyä jätehierarkiaa.  

Todentaminen:  

Rakennustöiden pääurakoitsijan, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on 

toimitettava rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelma, joka koostuu seuraavista:  

(i) määrälaskelma, jossa arvioidaan hyvien käytänteiden perusteella syntyvän jätteen määrä 

ja mahdollisuudet ehkäistä jätteiden syntymistä  

(ii) arviot, kuinka monta prosenttia rakentamisen aikana erikseen kerättävistä jätteistä 

voidaan käyttää uudelleen  

(iii) arvio, kuinka monta prosenttia erikseen kerättävistä jätteistä voidaan kierrättää ja ottaa 

talteen 

Syntyvien jätteiden seurantaan ja huomioon ottamiseen ja jätekuljetusten määränpään 

jäljittämiseen on otettava käyttöön järjestelmä. Seurantatiedot on toimitettava 

hankintaviranomaiselle. 

D4. Sisätilojen materiaalien ja viimeistelytuotteiden valinta 

Kaikkien toimistojen sisätiloihin valittujen materiaalien ja viimeistelytuotteiden on täytettävä 

jäljempänä taulukossa e määritetyt päästörajavaatimukset. Vaatimuksia sovelletaan seuraaviin:  

- kattoverhoukset 

D4. Sisätilojen materiaalien ja viimeistelytuotteiden valinta 

Kaikkien toimistojen sisätiloihin valittujen materiaalien ja viimeistelytuotteiden on täytettävä 

jäljempänä taulukossa f määritetyt päästörajavaatimukset. Vaatimuksia sovelletaan seuraaviin:  

- kattoverhoukset 
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- maalit ja lakat 

- lattioiden tekstiilipäällysteet ja seinäverhoilut 

- laminaattilattiat ja joustavat lattianpäällysteet 

- puiset lattianpäällysteet  

Kaikki testit tehdään lopputuotteelle. 

Taulukko f Materiaalien ja viimeistelytuotteiden päästörajat 

Tuote Päästörajat (μg/m³) 

3 päivää 28 päivää 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

kokonaispitoisuus 

 

10 000  <2 000  

Formaldehydi – 

 

<120 

 

Todentaminen:  

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan 

urakoitsijan on toimitettava kaikkien asennuksessa käytettyjen materiaalien tai 

viimeistelytuotteiden testitulokset, joista ilmenee, että ne ovat vaatimusten mukaisia. Päästöjen 

määritys on tehtävä standardin CEN/TS 16516 tai sellaisen vastaavat tuotetestausstandardien 

tai merkin mukaisesti, joissa testit pohjautuvat Eurooppalaisen mallihuoneen käyttöön.  

 

- maalit ja lakat 

- lattioiden tekstiilipäällysteet ja seinäverhoilut 

- laminaattilattiat ja joustavat lattianpäällysteet 

- puiset lattianpäällysteet  

Kaikki testit tehdään lopputuotteelle. 

Taulukko g Materiaalien ja viimeistelytuotteiden päästörajat 

Tuote Päästörajat (μg/m³) 

3 päivää 28 päivää 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

kokonaispitoisuus 

 

10 000  <1 000  

Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet 

(SVOC-yhdisteet)  

 

– 100 

Formaldehydi – 

 

<40 

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat 

tekijät 

- trikloorieteeni 

- bentseeni 

- DEHP 

- ATS 

 

<10 neljän aineen 

kokonaismäärästä 

<1 kunkin aineen osalta 

 

Todentaminen:  

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan 

urakoitsijan on toimitettava kaikkien asennuksessa käytettyjen materiaalien tai 

viimeistelytuotteiden testitulokset, joista ilmenee, että ne ovat vaatimusten mukaisia. Päästöjen 

määritys on tehtävä standardin CEN/TS 16516 tai sellaisen vastaavat tuotetestausstandardien 

tai merkin mukaisesti, joissa testit pohjautuvat Eurooppalaisen mallihuoneen käyttöön.  

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

D5. Rakennuksen energiajärjestelmien asennus ja käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Hankintareitistä riippuen tätä voidaan soveltaa myös järjestelmiin, jotka on asentanut kolmas osapuoli energiapalvelujen toimittajan ominaisuudessa (ks. osio E). 
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Seuraavien järjestelmien asennuksessa ja käyttöönotossa on noudatettava sopimuksessa määritettyjä suunnitelmia ja eritelmiä: 

- lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto (HVAC)  

- vähähiiliset ja hiilettömät energiateknologiat 

- rakennuksen energianhallintajärjestelmä 

- valaistuksen ohjausjärjestelmät  

Kaikille järjestelmille on tehtävä toiminnallisen suorituskyvyn testaus voittaneessa tarjouksessa kuvatulla tavalla, johon kuuluu myös tehokkuuden mittaus. 

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on toimitettava kopio huoltoraportista tai sertifikaatti, jolla vahvistetaan, että 

rakennuspalvelut on testattu ja josta ilmenee, että palveluissa on noudatettu suunnitelmassa määritettyjä parametreja. 

D6. Kierrätetyn aineksen käyttö  

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Jokaisen rakennustyömaalle tilattavien ja toimitettavan tuote-erän pitoisuusväitteet on todennettava18. 

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on todennettava väitteet käytettyjen rakennustuotteiden toimittajalta/toimittajilta saatavilla 

tiedoilla. Tietoihin on sisällyttävä ainetaselaskelmat, joiden tukena on eräkohtaisten testien tulokset, toimitusasiakirjat ja/tai valmistajan sisäisen tuotannonvalvonnan asiakirjat. Kaikki tiedot on 

annettava kolmannen osapuolen tarkastettavaksi.  

D7. Puuhankinnat laillisista lähteistä 

(Samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille. Silloin kun on mahdollista, suositellaan, että satunnaistarkastukset toteutetaan yhteistyössä asetuksen (EU) N:o 995/2010 

täytäntöönpanosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen kanssa) 

Hankintaviranomainen voi tarkastaa satunnaistarkastuksin kaikkien sopimuksen mukaisesti käytettyjen puutuotteiden tai niiden osajoukon vaatimuksenmukaisuuden, siten kun vaatimukset on 

määritetty teknisessä eritelmässä D1. Urakoitsijan on tarvittaessa osoitettava täyttävänsä EU:n puutavara-asetuksen vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat:  

Useimmissa tapauksissa, joissa urakoitsija ei ole yritys, joka saattaa puutavaran tai puutuotteet EU:n markkinoille, vaan hankkii näitä tuotteita muilta (asetuksen 995/2010 mukainen ’kauppaa 

käyvä’19), urakoitsijan olisi toimitettava seuraavat, satunnaistarkastuksissa todennettavat tiedot puutavarasta tai puutuotteista: 

- toimijat ja kauppaa käyvät, jotka ovat toimittaneet rakennuksen rakentamisessa käytettyä puutavaraa ja puutuotteita 

- asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee, että kyseiset puutuotteet ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia 

- riskienarviointi- ja riskienvähentämismenettelyistä saatu näyttö asetuksen (EU) 995/2010 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti. 

Silloin, kun urakoitsija saattaa puutavaran tai puutuotteet EU:n markkinoille (asetuksen 995/2010 mukainen ’toimija’20), urakoitsijan olisi toimitettava seuraavat, satunnaistarkastuksissa 

todennettavat tiedot puutavarasta tai puutuotteista: 

                                                           
18 

’Erä’ tarkoittaa samalla tavalla merkittyjä tuotteita, jotka on valmistettu samassa sekoituslaitoksessa samoissa olosuhteissa samanlaisella sekoitussuhteella ja samoista tuotantopanoksista. 
 

19 
’Kauppaa käyvällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa kaupallista toimintaa myymällä tai ostamalla sisämarkkinoilla sisämarkkinoille jo saatettua puutavaraa 

tai puutuotteita.
 

20 ’
Toimijalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa puutavaraa tai puutuotteita markkinoille
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- kuvaus kaikista käytetyistä puutavaratyypeistä, myös tuotenimi ja tuotetyyppi, puulajin yleisnimi ja tarvittaessa sen täydellinen tieteellinen nimi 

- puutavaran ja puutuotteiden valmistajan nimi ja osoite 

- puunkorjuumaa ja tapauskohtaisesti21 

i) maan sisäinen alue, jolla puutavara on korjattu  

ii) puunkorjuuta koskeva lupa 

iii) määrä (ilmaistuna tilavuutena, painona tai yksikkömääränä) 

- asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee, että kyseiset puutuotteet ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia 

- riskienarviointi- ja riskienvähentämismenettelyistä saatu näyttö asetuksen (EU) 995/2010 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Se voi sisältää sertifiointijärjestelmän tai 

muita kolmannen osapuolen järjestelmiä. 

Puutavara, jolle on myönnetty EU:n voimassa oleva FLEGT- tai CITES-lupa, katsotaan olevan asetuksen (EU) N:o 995/2010 mukaisesti laillisesti korjattua. 

Taustatietoa: Puutavaran kestävän kehityksen mukainen hankinta 

Näihin ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin ei sisälly ehdotusta puutavaran hankkimisesta kestävän kehityksen mukaisesti harjoitettavasta metsätaloudesta – 

seuraavista syistä: 

Useissa jäsenvaltioissa on käytössä omat ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja tai strategista suunnittelua koskevat kriteerit, joilla määritellään kestävä metsänhoito, sekä eri menettelyjä, joilla 

määritetään, tarjoavatko sertifiointijärjestelmät riittävän varmuuden. Tässä tilanteessa ei ollut mahdollista esittää näiden kriteerien laatimisprosessin puitteissa kestävän kehityksen mukaisesti 

harjoitettavan metsätalouden yhdenmukaista määritelmää.  

Edellä mainituissa jäsenvaltioissa vallitsee tällä hetkellä yksimielisyys siitä, että FSC- ja PEFC-järjestelmät tarjoavat riittävästi varmuutta niiden kansallisten kriteerien noudattamista varten. 

Vaikka toivottavaa olisikin, että puu on 100-prosenttisesti sertifioiduista kestävän kehityksen mukaisista metsistä, tämä voi olla markkinoiden kysynnän mahdollisten vaihteluiden vuoksi 

vaikeasti saavutettavissa, etenkin pk-yrityksille, joilla on yleensä rajoitettu määrä toimittajia. Sen sijaan kestävän kehityksen mukaisista metsistä tulevan puun 25 prosentin osuus olisi helposti 

saavutettavissa. Kunnianhimoisemmat viranomaiset voivat asettaa tavoitteeksi 70 prosenttia, jolloin suosituksena on selvittää asia ennen tarjouspyynnön julkaisemista markkinoiden toimijoilta.  

D8. Rakennustyömaan jätehuolto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Hyväksytyn rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelman soveltamista rakennustyömailla tehtävien rakennustöiden aikana on seurattava, ja siitä on laadittava raportti. Raportissa on mainittava 

uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien materiaalien erillisten lajitteluvälineiden avulla kerättyjen materiaalien painotiedot teknisten eritelmien mukaisessa laajuudessa.  

Syntyvien jätteiden ja kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten lajiteltujen materiaalien seurantaa ja kvantitatiivista määrittämistä varten on otettava käyttöön järjestelmä. Järjestelmän on myös 

jäljitettävä ja todennettava jätekuljetusten kohteet. Seuranta- ja jäljitystiedot on toimitettava hankintaviranomaiselle sopimuksen mukaisin säännöllisin väliajoin.  

Huomautus hankintaviranomaisille puutavaran hankinnasta laillisista lähteistä:  

Sopimuksen olisi sisällettävä sopivia oikeuskeinoja sellaisten tapausten varalle, joissa ei noudateta edellä mainittua lauseketta. Tietoa näiden vaatimusten soveltamisesta ja 

seurantaorganisaatioista, joilla on valtuudet todentaa vaatimustenmukaisuus, on saatavana seuraavassa asiakirjassa mainituilta toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  

                                                           
21 

Ks. lisätietoja osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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E. Energiajärjestelmien asennus ja energiapalvelujen hankinta 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

E1. Lämmitysjärjestelmät, mukaan luettuna sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

Kaikkien toimistorakennuksen vedenjakelujärjestelmiin tai vesikiertoisiin 

lämmönjakelujärjestelmiin lämpöä toimittavien lämmitysjärjestelmien, myös sellaisten, joissa 

lämpö tulee yhteistuotantoyksiköistä, on täytettävä asianmukaiset ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevat peruskriteerit ja osoitettava teknologioiden tehokkuus: 

- Vesikiertoisten lämmittimien, joihin kuuluvat kattilat ja lämpöpumput, joiden 

nimellislämpöteho on enintään 400 kW, ja yhteistuotantoyksikköjen, joiden 

sähköntuotantokapasiteetti on enintään 50 kWe, on täytettävä teknisten eritelmien 3.1 

ja 3.2 vaatimukset. Kriteerit ovat saatavana seuraavasta osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_fi.pdf 

- Yhteistuotantoyksikköjen, joihin kuuluvat voimalähteet, joiden 

energiantuotantokapasiteetti on yli 50 kWe, on täytettävä teknisen eritelmän 3.1.1 

vaatimukset, joissa asetetaan kokonaistehokkuuden vähimmäistasoksi 75 prosenttia, 

sekä eritelmän 3.2.2 vaatimukset, joissa määritellään tehokas yhteistuotanto. Kriteerit 

ovat saatavana seuraavasta osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/fi.pdf 

Todentaminen:  

Tarjoajien on toimitettava asennettavaksi ehdotettujen tuotteiden teknistä suoristuskykyä 

koskevat tiedot, joista ilmenee, missä määrin ne täyttävät asianmukaiset ympäristöä säästäviä 

julkisia hankintoja koskevat kriteerit. 

E1. Lämmitysjärjestelmät, mukaan luettuna sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

Kaikkien toimistorakennuksen vedenjakelujärjestelmiin tai vesikiertoisiin 

lämmönjakelujärjestelmiin lämpöä toimittavien lämmitysjärjestelmien, myös sellaisten, joissa 

lämpö tulee yhteistuotantoyksiköistä, on täytettävä asianmukaiset ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevat lisäkriteerit ja osoitettava teknologioiden tehokkuus: 

- Vesikiertoisten lämmittimien, joihin kuuluvat kattilat ja lämpöpumput, joiden 

nimellislämpöteho on enintään 400 kW, ja yhteistuotantoyksikköjen, joiden 

sähköntuotantokapasiteetti on enintään 50 kWe, on täytettävä teknisten eritelmien 3.1 

ja 3.2 vaatimukset. Kriteerit ovat saatavana seuraavasta osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_fi.pdf 

- Yhteistuotantoyksikköjen, joihin kuuluvat voimalähteet, joiden 

energiantuotantokapasiteetti on yli 50 kWe, on täytettävä teknisen eritelmän 3.2.1 

vaatimukset, joissa asetetaan kokonaistehokkuuden vähimmäistasoksi 75 prosenttia, 

sekä eritelmän 3.2.2 vaatimukset, joissa määritellään tehokas yhteistuotanto. Kriteerit 

ovat saatavana seuraavasta osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/fi.pdf 

Todentaminen:  

Tarjoajien on toimitettava asennettavaksi ehdotettujen tuotteiden teknistä suoristuskykyä 

koskevat tiedot, joista ilmenee, missä määrin ne täyttävät asianmukaiset ympäristöä säästäviä 

julkisia hankintoja koskevat kriteerit. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/fi.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/fi.pdf
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F. Loppuunsaattaminen ja luovutus 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

F1. Valmiin rakennuksen rakenteiden laatu 

Rakennuksen rakenteet ja niiden rakennustyöt on suunniteltava siten, että varmistetaan 

mahdollisimman korkea ilmatiiviystaso. Ilmatiiviyden on oltava uudisrakennuksissa 4 m3/h.m2) 

50 Pascalin paine-erossa ja laajamittaisissa korjaustöissä 8 m3/(h.m2) 50 Pascalin paine-erossa.  

Rakennuksen valmistuessa pääsopimuspuolen on testattava rakennuksen valmiin rakenteen 

laatu standardin EN 13829 tai vastaavan mukaisesti sen varmistamiseksi, että tehokkuus vastaa 

suunnitelmia. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on sitouduttava rakennuksen valmistuttua testaamaan rakennuksen 

rakenteiden ilmatiiviys ja korjaamaan kaikki havaittavat puutteet.  

 

F1. Valmiin rakennuksen rakenteiden laatu 

Rakennuksen rakenteet ja niiden rakennustyöt on suunniteltava siten, että eristyksen jatkuvuus 

ja varmistetaan mahdollisimman korkea ilmatiiviystaso. Ilmatiiviyden on oltava 

uudisrakennuksissa 2 m3/h.m2) 50 Pascalin paine-erossa ja laajamittaisissa korjaustöissä 5 

m3/(h.m2) 50 Pascalin paine-erossa.  

Rakennuksen valmistuessa pääsopimuspuolen on testattava ja arvioitava rakennuksen valmiin 

rakenteen laatu standardin EN 131871143 ja EN 13829 tai vastaavan mukaisesti sen 

varmistamiseksi, että puutteita ei ole ja että tehokkuus vastaa suunnitelmia. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on sitouduttava rakennuksen valmistuttua testaamaan rakennuksen 

rakenteiden lämmönpitävyys ja ilmatiiviys ja korjaamaan kaikki havaittavat puutteet.  

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

F2. Vähähiilisten tai hiilettömien energialähteiden asennus ja käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Lisäpisteitä myönnetään tarjouksentekijöille, jotka tarjoavat jälkihuoltopalveluja, jotka ylittävät vähimmäistakuuvaatimukset, jotta voidaan varmistaa järjestelmän asianmukainen toiminta.  

Todentaminen:  

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on esiteltävä jälkihuoltopalvelujen laajuus ilmaistuna työaikana ja teknisenä 

soveltamisalana. 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

F3. Valmiin rakennuksen rakenteiden laatu 

Pääsopimuspuolen on testattava rakennuksen valmiin rakenteen laatu sen varmistamiseksi, että 

ilmatiiviys vastaa suunnitelman erittelyjä. Jos puutteita ilmenee, niiden korjaamiseksi on 

ehdotettava keinoja. 

Vähintään 20 prosentissa rakennuksen käytettävissä olevasta lattiatilasta on tehtävä tuulettimen 

paineistustesti, joka todistaa ilmatiiviyden olevan suunnitelmien mukaisesti uusissa 

rakennuksissa 4 m3/h.m2) 50 Pascalin paine-erossa ja laajamittaisissa korjaustöissä 8 m3/(h.m2) 

50 Pascalin paine-erossa.  

 Testaus on tehtävä standardin EN 13829 tai vastaavien rakennuksen sijaintipaikan 

F3. Valmiin rakennuksen rakenteiden laatu 

Pääsopimuspuolen on testattava ja arvioitava rakennuksen valmiin rakenteen laatu sen 

varmistamiseksi, että ilmatiiviys ja eristyksen jatkuvuus vastaavat suunnitelman erittelyjä. Jos 

puutteita ilmenee, niiden korjaamiseksi on ehdotettava keinoja. 

Tätä varten on tehtävä lämpökuva-arviointi, joka toteutetaan standardin EN 13187 mukaisesti, 

ja vähintään 20 prosenttia rakennuksen käytettävissä olevasta lattiatilasta kattava tuulettimen 

paineistustesti, joka todistaa ilmatiiviyden olevan suunnitelmien mukaisesti uusissa 

rakennuksissa 2 m3/h.m2) 50 Pascalin paine-erossa ja laajamittaisissa korjaustöissä 5 m3/(h.m2) 

50 Pascalin paine-erossa.  
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rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymien standardien mukaisesti.  

Testaus on tehtävä rakennuksen käytännön töiden valmistumisen jälkeen. Urakoitsijan on 

toimitettava kopio huoltoraportista tai sertifikaatti, jolla vahvistetaan, että rakennus täyttää 

ilmatiiviyttä koskevan vaatimuksen ja että se on todistettu standardin EN 13829 tai vastaavan 

mukaisella testillä.  

 

 

Painetesti on tehtävä standardin EN 13829 tai vastaavien rakennuksen sijaintipaikan 

rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymien standardien mukaisesti.  

Testaus on tehtävä rakennuksen käytännön töiden valmistumisen jälkeen. Urakoitsijan on 

toimitettava kopio huoltoraportista tai sertifikaatti, jolla vahvistetaan, että rakennus täyttää 

ilmatiiviyttä koskevan vaatimuksen ja että se on todistettu standardin EN 13829 tai vastaavan 

mukaisella testillä.  

Rakennuksessa ei ole merkittäviä puutteita tai sääntöjenvastaisuuksia standardin EN 13187 tai 

vastaavan mukaisesti.  

F4. Valaistuksen ohjausjärjestelmät 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Järjestelmien käyttöönoton on tapahduttava saman kriteerin sopimuksen toteuttamista koskevan lausekkeen 3.3.1 mukaisesti. Pääurakoitsijan on toimitettava sisävalaistussuunnittelua koskevien 

ympäristöä säästävien julkisten hankintojen (teknisen eritelmän) kriteerin 3.3.1. mukaisesti järjestelmien käyttöopas. 

Käyttäjille ja (tarvittaessa) nimetylle tilajohtamispalvelujen tarjoajalle on tarjottava rakennuksen järjestelmien käyttökoulutusta. Siinä on käsiteltävä myös rakennuksen 

energianhallintajärjestelmään (kriteeri F2).  

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on toimitettava kopio 

huoltoraportista tai sertifikaatti, jolla vahvistetaan, että valaistusjärjestelmät on testattu ja josta ilmenee, että järjestelmissä on noudatettu suunnitelmassa määritettyjä parametreja. Niiden on myös 

vahvistettava, että vaatimuksen mukaiset materiaalit ja koulutus on annettu.  

F5. Rakennuksen energianhallintajärjestelmä 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Rakennuksen energiahallintajärjestelmät on otettava käyttöön vaadittavien teknisten eritelmien mukaisesti. Pääurakoitsijan on toimitettava rakennuksen energianhallintajärjestelmän käyttöopas. 

Käyttäjille ja (tarvittaessa) nimetylle tilajohtamispalvelujen tarjoajalle on tarjottava rakennuksen energiahallintajärjestelmän käyttökoulutusta. Koulutuksessa on käsiteltävä käyttöliittymän 

käyttö, jotta käyttäjät voivat analysoida ja ladata energiatietoja saatavana olevilla ohjelmistotyökaluilla.  

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on toimitettava seuraavat asiakirjat:  

 kopio katsastuskertomuksesta tai sertifikaatti, jolla vahvistetaan, että rakennuksen energiahallintajärjestelmä on testattu 

 tiedot, joista ilmenee, että järjestelmä vastaa suunnitelmassa määritettyjä parametreja 

 vahvistus, että vaatimuksen mukaiset materiaalit ja koulutus on annettu.  

F6. Vähähiilisten tai hiilettömien energialähteiden asennus ja käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Vähähiiliset tai hiilettömät energiajärjestelmät on otettava käyttöön vaadittavien teknisten eritelmien mukaisesti. 

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on toimitettava kopio huoltoraportista tai sertifikaatti, jolla vahvistetaan, että 

energiajärjestelmät on testattu ja josta ilmenee, että järjestelmissä on noudatettu suunnitelmassa määritettyjä parametreja. 
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F7. Kierrätysjätteen säilytys 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Rakennuksen valmistuessa on vahvistettava, että rakennuksessa tai rakennuksen alueella on merkityt säilytystilat, jotta käyttäjät voivat helposti erottaa toisistaan kierrätettävät materiaalit ja 

loppuun käytetyt tuotteet (vaatimukset on kuvattu osiossa B6).  

Pääurakoitsijan, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on toimitettava lopulliset 

yksityiskohtaiset rakennettujen kierrätystilojen suunnitelmat.  

 F8. Ilman laadun testaus 

Pääurakoitsijan on testattava rakennuksen ilman laatu kahden viikon kuluessa siitä, kun 

rakennuksen sisäosien materiaalit ja viimeistelyaineet on saatu valmiiksi kriteerin D5 

mukaisesti ja ennen kuin rakennusta aletaan käyttää.  

Testaus on tehtävä erikseen rakennuksen jokaiselle huonetilalle, jonka osuus on yli 10 

prosenttia toimistotilasta. Huoneista on testattava kaksi esimerkkihuonetta, joilla on erilaiset 

julkisivut.  

Rakennuksen testattujen huoneiden testitulosten on vastattava taulukon g vaatimuksia.  

Taulukko h. Toimistoilman laadun testausta koskevat parametrit 

Testattava(t) aine(et) Testiparametrit 

 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

kokonaispitoisuus (TVOC) 

<500 μ/m3 (kahdeksan tunnin keskiarvo) 

standardin ISO 16017-2 tai vastaavan mukaisesti 

Formaldehydi <100 μ/m3 (30 minuutin keskiarvo) standardin 

ISO 16000-3 tai vastaavan mukaisesti 

Hiukkaset Kahdeksan tunnin keskiarvo kahden kokoisille 

hiukkasille standardin ISO 7708 tai vastaavan 

mukaisesti 

PM10: 50 μ/m3  

PM2.5: 15 μ/m3 

 

 

Pääurakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan 

urakoitsijan on suoritettava testi ja toimitettava testin tulokset, joista ilmenee vaadittavien 

parametrien mukaisuus. Kaikki mittaukset on tehtävä normaalina työaikana ja suunnitelman 

mukaisissa ilmanvaihto-olosuhteissa, joissa järjestelmät ovat olleet käynnissä vähintään 12–24 

tuntia ennen testausta. 
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G. Tilajohtaminen 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

G1. Rakennuksen energianhallintajärjestelmä 

Tilajohtajan on laadittava rakennuksen energiahallintajärjestelmän tietojen perusteella 

kuukausittaiset raportit käyttäjille. Järjestely on tarkistettava kerran vuodessa. Kertomuksissa 

on eroteltava lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja valaistusenergian käyttö vuodenajan 

vaihtelujen mukaan.  

Todentaminen:  

Mahdollisten tilajohtamisesta vastaavien urakoitsijoiden tai suunnittelusta, rakentamisesta ja 

kiinteistönhuoltopalveluista vastaavien urakoitsijoiden on toimitettava ehdotustensa mukaiset 

raporttimuotonsa osana tarjouskilpailussa jättämäänsä tarjoustaan.  

G1. Rakennuksen energianhallintajärjestelmä 

Tilajohtajan on laadittava rakennuksen energiahallintajärjestelmän tietojen perusteella 

kuukausittaiset raportit käyttäjille. Järjestely on tarkistettava kerran vuodessa.  

Raportissa on yksilöitävä rakennuksen energiankäytön suuntaviivat, jotka on eritelty siten, että 

lämmitystä, jäähdytystä ja valaistusta voidaan tarkistella erikseen sekä vuodenaikojen että 

alueiden tai osastojen mukaan. Raportissa on oltava suosituksia korjaustoimenpiteistä ja/tai 

lisäenergiansäästömahdollisuuksista.  

Todentaminen:  

Mahdollisten tilajohtamisesta vastaavien urakoitsijoiden tai suunnittelusta, rakentamisesta ja 

kiinteistönhuoltopalveluista vastaavien urakoitsijoiden on toimitettava ehdotustensa mukaiset 

raporttimuotonsa osana tarjouskilpailussa jättämäänsä tarjoustaan.  

G2. Energiatehokkuutta koskeva sopimus 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Rakennuksen hallinnasta vastaavan tai tilajohtajan (tapauksen mukaan) on sovittava rakennuksen energiankulutuksen alustavan mallinnuksen pohjalta (ks. kriteeri A1) valaistuksesta, 

lämmityksestä, jäähdytyksestä, ilmanvaihdosta ja laitteiden kulutuksesta aiheutuvan energiankulutuksen rajoista. Tähän eivät sisälly käyttäjien ennakoidut kuormitukset, kuten palvelimet ja 

pienet sähkökuormitukset. 

Sopimuksen pohjana käytetään sijaintipaikkaa koskevia vähintään kymmenen vuoden keskimääräisiä sää- ja lämmityspäivätietoja. Sopimuksessa on myös määriteltävä mukautuksista, joilla 

vastataan mahdollisesti tuleviin työvoiman vaihteluihin, äärimmäisiin sääilmiöihin ja markkinoiden energiahintoihin. 

Jos energian kulutus ylittää nämä rajat, rakennuksen isännöitsijä tai tilajohtaja (sen mukaan, kumpi vastaa sopimusta) vastaavat lisäkustannuksista. Jos energian kulutus jää näiden rajojen alle, 

säästöt jaetaan 50:50 (tai muulla sovitulla tavalla) hankintaviranomaisen kanssa. Järjestely on tarkistettava kerran vuodessa.  

Todentaminen:  

Rakennuksen hallinnasta vastaavan tai tilajohtajan on sitouduttava sopimuksella hyväksyttyihin järjestelyihin, mukaan luettuna niiden laajuuteen ja energiankulutuksen rajoituksiin. Vuosittain on 

toteutettava riippumaton tietojen keruu ja esittäminen.  
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G3. Jätehuoltojärjestelmä 

Isännöitsijän on otettava käyttöön järjestelmiä, joiden avulla käyttäjät voivat lajitella 

paperijätteen, pahvin, elintarvikkeiden ja juomien pakkaukset (lasin, muovin ja muun 

materiaalin, jolle on olemassa paikallisia keräysjärjestelmiä) kierrätystä varten. Myös paristot, 

muste- ja väripatruunat, tietotekniikkalaitteet ja huonekalut on mahdollisuuksien mukaan 

kerättävä ja toimitettava uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.  

Todentaminen:  

Tilajohtajien tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavien 

urakoitsijoiden on toimitettava käytettäviä järjestelmiä koskeva ehdotus, johon kuuluu 

yksityiskohtaiset tiedot jätevirroista, erottelujärjestelmistä, työjärjestelyistä ja käytettävistä 

urakoitsijoista.  

G3. Jätehuoltojärjestelmä 

Isännöitsijän on otettava käyttöön järjestelmiä, joiden ansiosta käyttäjät ja rakennuksessa 

toimivat ravintolapalvelujen tarjoajat voivat erotella paperijätteen (vähintään kaksi laatua), 

pahvin, elintarvikkeiden ja juomien pakkaukset (lasin, muovin ja muun materiaalin, jolle on 

olemassa paikallisia keräysjärjestelmiä) ja ruoka/elintarvikejätteet toisistaan kierrätystä varten. 

Myös paristot, muste- ja väripatruunat, tietotekniikkalaitteet ja huonekalut on mahdollisuuksien 

mukaan kerättävä ja toimitettava uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.  

Todentaminen:  

Tilajohtajien tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistönhuoltopalveluista vastaavien 

urakoitsijoiden on toimitettava käytettäviä järjestelmiä koskeva ehdotus, johon kuuluu 

yksityiskohtaiset tiedot jätevirroista, erottelujärjestelmistä, työjärjestelyistä ja käytettävistä 

urakoitsijoista.  

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

G4. Energiatehokkuutta koskeva sopimus 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Energiatiedot on annettava riippumattoman osapuolen kerättäväksi, jotta rakennuksen vuosittaisten energiatehokkuustietojen avulla voidaan verrata, ovatko ne sopimuksessa määritettyjen 

energiankulutuksen ylärajojen alapuolella. Isännöitsijän tai tilajohtajan on järjestettävä kolmas osapuoli vastaamaan sähkö- ja kaasulaskuista/mittareista ja rakennuksen 

energianhallintajärjestelmästä saatavien tietojen keräämisestä.  

Isännöitsijä ja hankintaviranomainen tarkastelevat tietoja vuosittain ja määrittävät niiden perusteella rakennuksen energiankulutuksen ja isännöitsijälle ja viranomaiselle kuukausittain kertyvän 

voiton/tappion.  

G5. Jätehuoltojärjestelmä 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Isännöitsijän on seurattava ja kvantifioitava sovitulta pohjalta rakennuksen/rakennusten kokonaisjätemäärää ja kierrätysastetta. Tilajohtajan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja 

kiinteistönhuoltopalveluista vastaavan urakoitsijan on toimitettava hankintaviranomaisille kuukausittain tiedot syntyvän jätteen määrästä ja siitä, mikä on eri jätetyyppien osuus koko rakennuksen 

jätemäärästä ja paino kilogrammoina.  
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3 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA  
 

Elinkaarikustannuslaskelmista (LCC) tehdyt huomiot ovat johtaneet EU:n toimistorakennusten ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien kehittämiseen. Elinkaarikustannuslaskelmilla voidaan arvioida 

toimistorakennuksen omistamiseen liittyvä kokonaiskustannukset sen suunnitelman mukaisen tai todellisen 

käyttöiän aikana. Sen avulla on erityisesti mahdollista tehdä tietyltä ajalta vertailevia kustannusarvioita, joissa 

otetaan huomioon kaikki olennaiset taloudelliset tekijät niin alkupääomakustannusten kuin tulevien toiminta- ja 

jälleenhankintakustannustenkin osalta 
22

.  

 

3.1 Elinkaarikustannuslaskelmien käytön perusteet ja laajuus 
 

Elinkaarikustannuslaskelmilla on erityisesti merkitystä silloin, kun ympäristötehokkuutta halutaan parantaa, sillä 

elinkaaren aikaisten pienempien kustannusten, kiinteistön korkeamman jäännösarvon ja työntekijöiden 

paremman tuottavuuden saavuttaminen voi vaatia korkeampia alkupääomakustannuksia. Se on siten keino tehdä 

tehokkaita pitkän aikavälin investointeja koskevia päätöksiä. Arvioiden mukaan 80–90 prosenttia rakennuksen 

kokonaiskäyttökustannuksista määräytyvät suunnitteluvaiheessa. Näistä kustannuksista voidaan sähkö-, kaasu- 

ja vesikustannuksia optimoimalla ja hyvällä suunnittelulla odottaa realistisesti jopa 35 prosentin säästöä uusissa 

rakennuksissa ja jopa 30 prosentin säästöä peruskorjauksissa. Jos henkilöstökustannukset sisältyvät 

elinkaarikustannuslaskelmaan, säästöt voivat olla tätäkin suurempia: 1 prosentin säästö vastaa noin puolta 

tyypillisen toimiston sähkö-, kaasu- ja vesilaskusta.  

Elinkaarikustannuslaskelma on siten tärkeä väline hanketta määrittämis-, käsitteellisen suunnittelun ja 

yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheissa, joissa sen avulla voidaan valita ja arvioida suunnitelma, jonka 

elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset ovat pienimmät (ja jäännösarvo suurin). Yksinkertaistettu 

”kustannusoptimaalinen” elinkaarikustannuslaskelmamenetelmä otettiin käyttöön uudelleenlaaditussa 

rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä, ja siihen viitataan myös EU:n ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevissa energiakriteereissä. Elinkaarikustannuslaskelma voidaan toteuttaa täysimääräisenä 

käyttämällä standardia ISO 15685-5 tai vastaavaa. 

 

3.2 Miten ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 

voivat alentaa elinkaaren aikaisia kustannuksia 
 

EU:n toimistorakennuksiin sovellettavilla ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevilla kriteereillä on 

myönteinen vaikutus joihinkin rakennuksen elinkaaren aikaisiin kokonaiskustannuksiin eniten vaikuttaviin 

tekijöihin. Nämä esitellään seuraavassa lyhyesti selvittäen tärkeimpiä elinkaaren aikaisten kustannusten 

muuttujia. Samalla on huomattava, että mahdolliset hyödyt ovat aina riippuvaisin kulloisenkin hankkeen 

erityispiirteistä (kuten sijainnista, ilmasto-olosuhteista, saatavuudesta paikallistasolla ja rakennuskäytänteistä). 

 Hankinta (ohjeellisesti 20 prosenttia elinkaarikustannuksista):  

- Hankintaperusteen avulla voidaan hankkia osaavia ja kokeneita hankejohtajia, suunnitteluryhmiä, 

kustannuskonsultteja ja urakoitsijoita, jotka pyrkivät yleensä vähentämään kustannusten 

ylittymisen riskiä ja parantavat innovatiivisten hankkeiden tuloksia.  

- Useissa kriteereissä edistetään mahdollisuutta tehdä energiapalveluja koskeva sopimus, jonka 

kautta uusien, tehokkaampien energiateknologioiden alkuvaiheen hankintakustannuksia tai jopa 

rakennuksen rakenteiden parantamistarvetta voidaan vähentää. Viranomaiset voivat säästää jopa 

30 prosenttia rakennuksen rakenteeseen tehtävien parannusten (kuten eristeiden ja ikkunoiden) 

avulla ja jopa 80 prosenttia energiateknologioiden (kuten yhteistuotannon ja 

biomassalämmityksen) avulla. 

- Ympäristöä säästäviä hankintoja koskevassa oppaassa esitetään, miten 

kustannussäästömahdollisuuksia voidaan löytää arvioimalla vaihtoehtoja varhaisessa vaiheessa 

                                                           
22 Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology, Euroopan komissiolle laadittu kirjallisuuskatsaus, 

toukokuu 2007. 
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avulla, esimerkiksi vertaamalla peruskorjauksen ja uuden rakennuksen rakentamisen 

kustannuksia. Peruskorjauksista voi olettaa kertyvän viranomaisille 10–40 prosentin säästöt.  

- Resurssitehokasta rakentamista koskevilla kriteereillä kannustetaan vähentämään 

rakennustyömaalla syntyvän jätteen määrää ja tärkeimpien rakenteiden materiaalien (kuten 

betonin) kuljetuskustannuksia sekä lisäämään rakenteellisten osien uudelleenkäyttöä. Nämä kaikki 

voivat osaltaan alentaa rakennuskustannuksia.  

 

 Toiminta, huolto ja uusinta (ohjeellisesti 75 prosenttia elinkaarikustannuksista): 

- Energian- ja vedenkulutusta koskevilla tehokkuuskriteereillä pyritään vähentämään sähkö-, kaasu- 

ja vesihuollon kustannuksia kustannusoptimaaliselle tasolle, sillä nämä ovat rakennuksen suurin 

käyttökustannuserä. Arvioiden mukaan voidaan lämmityksessä, jäähdytyksessä, valaistuksessa ja 

ilmanvaihdossa saavuttaa uusissa toimistoissa 53–74 prosentin säästöt ja peruskorjatuissa 

toimistoissa 25–53 prosentin säästöt, kun otetaan huomioon EU:ssa vallitsevat ilmastolliset erot.  

- Kriteereissä käsitellään myös rakentamisen laatua, jotta voidaan varmistaa sopimuksen mukaisen 

tehokkuuden saavuttaminen sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja uusiutuvaa 

energiaa koskevien teknologioiden asianmukainen asennusta ja käyttöönottoa, jotta voidaan 

varmistaa, että ne vastaavat suunnitelmissa määriteltyjä erittelyjä. Tutkimukset osoittavat, että 

ongelmat voivat lisätä energiankulutus keskimäärin jopa 30 prosenttia.  

- Rakennuksen energiankäytön seuranta on tärkeä tekijä tehokkuuden optimoinnissa ja lisäsäästöjen 

löytämisessä. Rakennuksen energianhallintajärjestelmät ja muiden järjestelmien, kuten 

valaistuksen, hallintajärjestelmiä tarjoavat työkaluja tähän. Niihin paneudutaan erillisissä 

kriteereissä. Tutkimukset osoittavat, että tällaisilla järjestelmillä voidaan tukea energiansäästöä 

15–30 prosenttia.  

- Suunnittelu-, rakennus- ja kiinteistönhuoltopalveluhankkeita, energiapalvelujen toimittajia ja 

tilajohtamispalvelujen tarjoajia koskeva vaatimus kustannusten ja hyötyjen jakamisesta voi 

kannustaa urakoitsijoita pitämään pitkän aikavälin käyttökustannukset, mukaan luettuna energia-, 

vesi- ja jätehuoltokustannukset, alhaisina, mistä on hyötyä kaikille osapuolille.  

- Kriteeriin sisältyy mahdollisuus toteuttaa rakennuksen elinkaariarviointi, jonka avulla koko 

rakennuksen ja sen yksittäisten osien elinkaari voidaan mallintaa ja optimoida arvioitujen 

uudistamiskustannusten ja odotettavissa olevan käyttöiän pohjalta.  

 

 Jäännösarvo:  

- Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton myötä ilmenee, että 

rakennuksen ympäristötehokkuus on parantunut. Kokonaiskäyttökustannukset ovat tämän myötä 

laskeneet, ja sijoitus on osoittautunut vastuullisesti hoidetuksi, mikä voi puolestaan auttaa 

säilyttämään sen arvon kiinteistömarkkinoilla tai parantamaan sitä. Vuotuisten poistojen määrä 

voi parantua markkinoiden nimellisestä keskiarvosta, joka on 0,8 prosenttia.  

- Rakennuspalvelujen suunnittelua, käyttöönottoa, seurantaa ja jatkuvaa kunnossapitoa koskevien 

kriteerien soveltaminen pidentää yleensä teknologioiden ja järjestelmien elinkaarta.  

- Purkujätteiden tarkastus- ja hallintasuunnitelmia koskevien kriteerien soveltaminen on auttanut 

alentamaan jätteiden hävittämiseen liittyviä kustannuksia ja saamaan takaisin rakennuksen 

purkamisen myötä menetetty arvoa
23

. 

- Ympäristöä säästäviä hankintoja koskevassa oppaassa esitetään, millaisia hyötyjä voi olla siitä, 

että suunnitelmissa varaudutaan mukauttamiseen, mikä voi edistää kiinteistön arvon pysymistä 

terveenä.  

 

Kriteereissä huomioidaan myös aineettomat hyödyt, joilla on vaikutusta käyttäjien mukavuuteen, viihtyvyyteen 

ja tehokkuuteen. Tutkimuksista on ilmennyt, että terveelliset rakennukset voivat osaltaan lisätä työntekijöiden 

tuottavuutta ja vähentää sairaslomista aiheutuvia ajallisia menetyksiä, vaikka näiden hyötyjen kvantitatiivinen 

määrittely onkin vaikeaa
24

. Rakennusten inhimillisellä puolella on suuri merkitys, sillä palkkojen osuus 

kustannuksista on yleensä huomattavasti suurempi kuin rakennuksen käyttökustannusten, kuten energia- tai 

vesimaksujen osuus – yli 90 prosenttia elinkaaren aikaisista kustannuksista silloin, kun ne sisältyvät laskelmiin.  

- Tästä syystä ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin sisältyy ympäristön laatua koskevia kriteerejä, 

joissa käsitellään päivänvaloa, sisäilman laatua ja lämpömukavuutta, jotka kaikki vaikuttavat 

todistettavasti työpaikan viihtyvyyteen ja tuottavuuteen. Tutkimuksista on ilmennyt muun muassa, että 

                                                           
23 

Purkutöiden laskennallisten kustannusten arvioidaan olevan 5 prosenttia elinkaaren aikaisista kustannuksista.
 

24 
World Green Building Council (2014) Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green buildings.
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heikko lämpömukavuus voi alentaa tuottavuutta 4–6 prosenttia ja että sisäilman hyvä laatu voi lisätä 

tuottavuutta 8–11 prosenttia. Hyvä päivänvalo on osoittanut parantavan unirytmiä ja huomiokykyä.  
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TEKNISET LIITTEET 

Liite 1 

Kriteeriä B10.1 tukevat ohjeet: Ympäristötuoteselosteiden yhdistäminen 

Yksityiskohtaista suunnitelmaa ja tehokkuusvaatimuksia koskevassa myöntämisperusteessa B10.1 kuvattiin, miten 

tarjoajat voivat ympäristötuoteselosteiden avulla esittää, millä tavoin ne vähentäisivät toimistorakenteen rakenteiden 

ympäristövaikutuksia. Tässä suppeassa ohjeessa kuvataan  

 missä tätä kriteeriä voi käyttää 

 mitä sääntöjä tarvitaan varmistamaan, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia sekä  

 tarjousten valinnassa tarvittava tekninen tuki. 

Lisäksi niissä tuodaan esiin, että ympäristötuoteselosteiden on oltava standardin ISO 14025 tai EN 15804 mukaisia. 

Suunnitelmien arviointiin voidaan kuitenkin käyttää myös muita olemassa olevan rakennusten arviointi- ja 

sertifiointijärjestelmän normalisointia ja painotusta koskevia sääntöjä. 

1.1 Milloin ympäristötuoteselostevaihtoehtoa voidaan käyttää? 

Kriteerin B10.1 käyttö on suositeltavaa vain, kun parannusvaihtoehtoja voidaan verrata vertailurakennuksen 

suunnitelmaan ja/tai eri rakennusten suunnitelmiin. Sillä on sen vuoksi merkitystä seuraavissa hankintaskenaarioissa: 

 Kun asiakkaalla on jo vertailurakennuksen suunnitelma ja arvioitu määrälaskelma, jolloin tarjousten vertailua 

varten on olemassa ohjaushinta 

 Kun suunnittelukilpailun avulla halutaan kannustaa suunnitteluryhmiä ja/tai urakoitsijoita laatimaan 

innovatiivisia rakennussuunnitelmia 

 Kun tarvitaan rakennussuunnitelmia, joilla tiettyjen rakennusosien ympäristötehokkuustaso voidaan esittää 

olemassa olevan rakennusten arviointi- ja sertifiointijärjestelmän mukaisesti.  

Näissä tapauksissa voidaan määrittää, että myöntämisen edellytyksen on, että tehokkuusarvio tehdään koottujen 

ympäristötuoteselosteiden pohjalta.  

1.2 Käytettyjen ympäristötuoteselosteiden yhdenmukaisuus 

Luetteloituja rakennusosia varten on kerättävä ympäristötuoteselosteet. Kaikkiin ympäristötuoteselosteisiin on 

sovellettava samoja tuoteryhmäsääntöjä. Kaikkien ympäristötuoteselosteiden on oltava standardin ISO 14025 tai EN 

15804 mukaisia. 

Ympäristötuoteselosteita voidaan täydentää uusilla rakennusosia koskevilla primääritiedoilla, mutta niille on tehtävä 

elinkaariarviointi samojen tuoteryhmäsääntöjen mukaan.  

Joissain olemassa olevissa rakennusten arviointi- ja sertifiointijärjestelmissä on ympäristötuoteselosteita koskevia 

normalisointi- ja/tai painotussääntöjä, jotta pisteet tai luokitukset saadaan vertailukelpoisiksi. Näitä vertailukelpoisia 

pisteitä tai luokituksia voi käyttää, jos tärkeimmät tuoteryhmäsäännöt ovat standardin ISO 14025 tai EN 15804 mukaisia. 

Jokainen suunnitelma arvioidaan samassa järjestelmässä käytettävällä menetelmällä.  

1.3 Tarvitaanko tarjousten arviointiin ylimääräistä asiantuntemusta? 

Kaikissa toimistorakennuksia koskevissa tarjouskilpailumenettelyissä on todennäköistä, että hankkija tarvitsee 

vaatimusten asettamista ja suunnitelmien arviointia varten suunnittelutukea ja teknistä asiantuntemusta. Hankkija voi sen 

vuoksi tarvita asiantuntija-apua hankintamenettelyn kahdessa vaiheessa: 

1. Laatiessaan suunnittelua koskevia ohjeita ja tehokkuusvaatimuksia: Tarjoajille on annettava ohjeet 

siitä, mitkä tekniset vaatimukset niiden on täytettävä, jotta toimitettavat suunnitelmat ovat 

vertailukelpoisia.  

2. Arvioidessaan suunnitelmia ja parannusvaihtoehtoja: Hankkijan avustamiseksi on suoritettava 

tekninen arviointi, jossa arvioidaan, missä määrin tarjous täyttää tämän kriteerin. 

1.4 Tarjoajille toimitettavat tiedot 

Seuraavat tekniset ohjeet on liitettävä tarjouspyyntöön, jotta voidaan varmistaa, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Jos 

suunnitelmia verrataan tiettyyn vertailurakennukseen, tämä on ilmaistava selkeästi, ja rakennusosan määriä koskevat 

tiedot on esitettävä.  
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Tekniset ohjeet tarjoajille, jotka arvioivat rakennuksia ympäristötuoteselosteiden avulla 

Ratkaistavat tekniset kysymykset Merkitys käytännössä 

a. Vertailu ympäristötuoteselosteiden 

perusteella 

Ympäristötuoteselosteisiin on sovellettava samoja tuoteryhmäsääntöjä. 

Tuoteryhmäsäännöt on sen vuoksi eriteltävä tarjouspyynnössä.  

Jos ympäristötuoteselostejärjestelmän normalisointia ja/tai painotusta 

koskevat säännöt yhdistetään olemassa olevaan rakennuksen 

arviointijärjestelmään, kaikki suunnitelmat on arvioitava samojen 

järjestelmien ja sääntöjen pohjalta.  

Epävarmuustekijät on pyrittävä poistamaan lisäämällä 1) laadullinen arvio 

taustatietojen lähteestä johtuvista epävarmuustekijöistä, tietojen saanti- tai 

keräystavasta ja mitä menettelyä ja teknologiaa ne vastaavat sekä 2) 

laadullinen arvio analyysissa mainituista rakennuksen kahdesta 

tärkeimmästä osasta (ks. kriteerin B10.1 taulukot a ja b).  

b. Vertailu toiminnallisen vastaavuuden 

perusteella 

Ilmoitetun yksikön, käyttöiän ja uusittujen osien arvioidun eliniän on 

vastattava tuotteen tai rakennusosan tuoteryhmäsääntöjä (ks. ISO 14025 

tai EN 15804). Tuloksen esittämiseen on käytettävä yhteistä ilmoitettua 

yksikköä.  

c. Rakennusosat, joihin sovelletaan 

kriteerejä 

Kriteereissä olisi käsitettävä ainakin seuraavat rakennusosat: 

– perustat ja alarakenteet 

– kantava runko, mukaan luettuna puomit, pylväät ja laatat 

– ulkoseinät ja eristeet 

– lattiat ja sisäkatot 

– sisäseinät 

– ikkunat 

– katot 

d. Rakennuksen elinkaaren määritelmä 

ja sen rajat 

Kerätään ympäristötuoteselosteet koko elinkaaren ajalta. 
Ympäristötuoteselosteissa on otettava myös huomioon käytöstä 

poistovaiheen kierrätyksestä syntyvät kuormat ja hyödyt. 

Kierrätetyt tai uudelleenkäytetyt materiaalit on kohdennettava seuraavien 

sääntöjen mukaan: 

- syötteet (tuotevaihe): standardin ISO 14044 osan 4.3.4.3 

sääntöjen mukaisesti  

- tuotokset (elinkaaren päättymisvaiheet) standardin ISO 15804 

osan 6.4.3 sääntöjen mukaisesti 

e. Tulosten merkitys koko rakennuksen 

kannalta 

 

Jokaisen ympäristötuotteen ilmoitettu yksikkö on kerrottava 

määrälaskelmassa ilmoitetuilla määrillä. Näin varmistetaan, että jokaisen 

rakennussuunnitelman kokonaisympäristövaikutukset ovat 

vertailukelpoisia.  

f. Arviointiin käytettävät elinkaaren 

vaikutusluokan indikaattorit 

 

Vähintään seuraavia standardissa EN 15804 määritettyjä (parametreiksi 

kutsuttuja) vaikutusluokkaindikaattoreita on käytettävä:  

- ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) 

- vaikutus alailmakehän otsonin muodostumiseen (POCP) 

- otsonikerrosta kuluttava vaikutus (ODP) 

- maaperän ja veden happamoitumisvaikutus (AP) 

- rehevöitymisvaikutus (EP) 

- abioottinen resurssien kuluminen, aineet (ADP_elements) 

- abioottinen resurssien kuluminen, fossiiliset polttoaineet 

(ADP_fossil fuels). 

Myös muita parametreja, jotka kuvaavat resurssien käyttöä, jäte- ja 

tuotosvirtoja standardin EN 15804 mukaisesti, voidaan käyttää kokonaan 

tai osittain, jos ne eivät ole jo käytössä muiden määritettyjen ympäristöä 
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säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien, kuten kierrätetyn 

materiaalin tai uusiutuvan energian tuotannon myötä. 

Valittuihin vaikutusluokkaindikaattoreihin on sovellettava 

painotusjärjestelmää, jotta ympäristöselosteindikaattorien tai 

rakennusosien luokitusten kokonaistulokset voidaan arvioida. 

Hankintaviranomainen valitsee järjestelmän seuraavien perusteella: 

- soveltuva olemassa oleva painotusjärjestelmä luokitukseen, 

esimerkiksi joissain todennetuissa 

tuoteryhmäsääntöjärjestelmissä käytössä oleva järjestelmä 

- elinkaariarvioinnin teknisen arvioijan ehdottama 

painotusjärjestelmä (ks. liite 3). 

Jos elinkaariarviointivälineellä lasketaan toimistorakennuksen 

yhteenlasketut pisteet, huomioidaan vain kyseisiä vaikutusluokkia 

koskevat tulokset. 
 

 

Liite 2 

Kriteeriä B10.1 tukevat ohjeet: Elinkaariarvioinnin tekeminen 

Yksityiskohtaista suunnitelmaa ja tehokkuusvaatimuksia koskevassa myöntämisperusteessa B10.1 kuvattiin, miten 

elinkaariarvioinnin avulla tarjoajat voivat esittää, millä tavoin ne ovat vähentäneet toimistorakenteen rakenteiden 

ympäristövaikutuksia. Tässä suppeassa ohjeessa kuvataan  

 milloin tätä kriteeriä voi käyttää 

 mitä sääntöjä tarvitaan varmistamaan, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia sekä  

 tarjousten valinnassa tarvittava tekninen tuki. 

Elinkaariarvioinnissa on aina sovellettava standardia ISO 14040 / ISO 14044 tai EN 15978. 

2.1 Milloin elinkaariarviointivaihtoehtoa voidaan käyttää? 

Kriteerin 10b käyttö on suositeltavaa vain, kun parannusvaihtoehtoja voidaan verrata vertailurakennuksen suunnitelmaan 

ja/tai eri rakennusten suunnitelmiin. Sillä on sen vuoksi merkitystä seuraavissa hankintaskenaarioissa: 

 Kun asiakkaalla on jo vertailurakennuksen suunnitelma ja arvioitu määrälaskelma, jolloin tarjousten vertailua 

varten on olemassa ohjaushinta.  

 Kun suunnittelukilpailun avulla halutaan kannustaa suunnitteluryhmiä ja/tai urakoitsijoita laatimaan innovatiivisia 

rakennussuunnitelmia. 

 Kun tarvitaan rakennussuunnitelmia, joilla tiettyjen rakennusosien tehokkuustaso voidaan esittää käyttäen 

elinkaariarviointiin perustuvaa laskentavälinettä.  

Näissä tapauksissa elinkaariarviointi voidaan määrittää myöntämisen edellytykseksi.  

2.2 Tarvitaanko tarjousten arviointiin ylimääräistä asiantuntemusta? 

Kaikissa toimistorakennuksia koskevissa tarjouskilpailumenettelyissä on todennäköistä, että hankkija tarvitsee vaatimusten 

asettamista ja suunnitelmien arviointia varten suunnittelutukea ja teknistä asiantuntemusta. Hankkija voi sen vuoksi tarvita 

asiantuntemusta hankintamenettelyn kahdessa vaiheessa: 

1. Laatiessaan suunnittelua koskevia ohjeita ja tehokkuusvaatimuksia: Tarjoajille on annettava ohjeet siitä, mitkä 

tekniset vaatimukset niiden on täytettävä, jotta toimitettavat suunnitelmat ovat vertailukelpoisia. 

2. Arvioidessaan suunnitelmia ja parannusvaihtoehtoja: Hankkijan avustamiseksi on suoritettava tekninen arviointi, 

jossa arvioidaan, missä määrin tarjous täyttää tämän kriteerin.  

Teknisen arvioijan on arvioitava jokaisen tarjouksen elinkaariarviointi kriittisesti liitteessä 3 olevien ohjeiden mukaan.  

2.3 Tarjoajille toimitettavat tiedot 

Seuraavat tekniset ohjeet olisi liitettävä tarjouspyyntöön, jotta voidaan varmistaa, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Jos 

suunnitelmia verrataan tiettyyn vertailurakennukseen, tämä on ilmaistava selkeästi, ja määrälaskelma on esitettävä.  

Tekniset ohjeet tarjoajille, jotka arvioivat rakennuksia elinkaariarvioinnin avulla 

Ratkaistavat tekniset kysymykset Merkitys käytännössä 

a. Menetelmä ja inventaariotiedot Vaikutustenarviointimenetelmällä ja elinkaari-inventaariolla saadut tiedot, 

joita suunnitteluryhmien on määrä käyttää, on eriteltävä, jotta 
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vertailukelpoisuus voidaan varmistaa.  

Todennetuilla primääritiedoilla voidaan täydentää standardissa ISO 

14040/14044 tai EN 15978 olevia aukkoja ja standardin ISO 14025 tai EN 

15804 mukaisia ympäristöselostetietoja. 

Epävarmuustekijät on pyrittävä poistamaan lisäämällä 1) laadullinen arvio 

taustatietojen lähteestä johtuvista epävarmuustekijöistä, tietojen saanti- tai 

keräystavasta ja mitä menettelyä ja teknologiaa ne vastaavat sekä 2) 

laadullinen arvio analyysissa mainituista rakennuksen kahdesta 

tärkeimmästä osasta (ks. kriteerin B10.1 taulukot a ja b).  

b. Vertailu toiminnallisen vastaavuuden 

perusteella 

Rakennuksen seuraavassa luetellut ominaisuudet on määritettävä 

viitekehyksessä, jota suunnitelmissa on käytettävä (ks. ISO 14040/14044 tai 

EN 15978): 

- olennaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sellaisina kuin ne 

on kuvattu tehokkuusvaatimuksissa 

- suunnitelmien mukainen käyttötapa 

- vaatimusten mukainen käyttöikä. 

Tuloksen esittämiseen on käytettävä yhteistä toiminnallista yksikköä tai 

viiteyksikkö (ks. ISO 14044 tai EN 15978). Toiminnallisen yksikön 

määritelmässä on otettava huomioon käyttöikä. 

c. Rakennuksen elinkaaren määritelmä ja 

sen rajat 

Analyysit rajat on määriteltävä elinkaariperiaatteella (ks. ISO 14040).  

Rakennuksen kunnostustöissä suunnitteluryhmän on käytettävä suuntaa-

antavasti standardin EN 15978 moduulia B5 ”boundary for refurbishment”.  

Kierrätetyt tai uudelleenkäytetyt materiaalit on kohdennettava seuraavien 

sääntöjen mukaan: 

- syötteet (tuotevaihe): standardin ISO 14044 osan 4.3.4.3 sääntöjen 

mukaisesti  

- tuotokset (elinkaaren päättymisvaiheet) standardin ISO 15804 

osan 6.4.3 sääntöjen mukaisesti. 

d. Rakennusosat, joihin sovelletaan 

kriteerejä 

Kriteereissä olisi käsitettävä ainakin seuraavat rakennusosat: 

- perustat ja alarakenteet  

- kantava runko, mukaan luettuna puomit, pylväät ja laatat 

- ulkoseinät ja eristeet 

- lattiat ja sisäkatot 

- sisäseinät 

- ikkunat 

- katot 

e. Arviointiin käytettävät elinkaariluokan 

indikaattorit 

 

Vähintään seuraavia standardissa EN 15978 määritettyjä 

vaikutusluokkaindikaattoreita on käytettävä:  

- ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) 

- vaikutus alailmakehän otsonin muodostumiseen (POCP) 

- otsonikerrosta kuluttava vaikutus (ODP) 

- maaperän ja veden happamoitumisvaikutus (AP) 

- rehevöitymisvaikutus (EP) 

- abioottinen resurssien kuluminen, aineet (ADP_elements) 

- abioottinen resurssien kuluminen, fossiiliset polttoaineet 

(ADP_fossil fuels). 

Myös muita indikaattoreita, jotka kuvaavat resurssien käyttöä, jäte- ja 

tuotosvirtoja standardin EN 15978 mukaisesti, voidaan käyttää kokonaan tai 

osittain, jos ne eivät ole jo käytössä muiden määritettyjen ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien, kuten kierrätetyn 
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materiaalin tai uusiutuvan energian tuotannon myötä. 

Valittuihin vaikutusluokkaindikaattoreihin on sovellettava 

painotusjärjestelmää, jotta kokonaispistemäärä voidaan arvioida. 

Hankintaviranomainen valitsee järjestelmän seuraavien perusteella: 

- soveltuva olemassa oleva painotusjärjestelmä, esimerkiksi joissain 

kansallisissa elinkaariarviointijärjestelmissä käytössä oleva 

järjestelmä tai 

- elinkaariarvioinnin teknisen arvioijan ehdottama 

painotusjärjestelmä (ks. liite 3). 

Jos elinkaariarviointivälineellä lasketaan toimistorakennuksen 

yhteenlasketut pisteet, huomioidaan vain standardissa EN 15978 

määritettyjä vaikutusluokkia koskevat tulokset tai kyseiset luokat. 
 

 

 

Liite 3 

Ohjeet elinkaariarvioinnin tekniselle arvioijalle 

Teknisen arvioijan tehtävänä on avustaa hankkijaa määrittämään perussäännöt tarjouksen tekijöille viitaten valitun 

vaihtoehdon mukaan joko liitteeseen 1 tai 2.  

Teknisen arvioijan on esitettävä ja sovittava hankintaviranomaisen kanssa, miten vaikutusarvioinnin indikaattorien tuloksia 

tulkitaan, jollei tätä ole määritetty valmiiksi kriteerin 10B.1 vaihtoehdoissa ii tai iii. 

Kun tarjoukset on vastaanotettu, tekninen arvioija 

(i) tarkastaa, miten ympäristötuoteselosteet on koottu tai  

(ii) laatii kriittisen arvioinnin elinkaariarviointien menetelmistä, tietojen laadusta ja vertailukelpoisuudesta.  

Kriittinen arviointi toteutetaan standardin ISO 14044 osan 6 sekä Euroopan komission tuotteiden ympäristöjalanjälkeä (PEF) 

koskevan suosituksen (2013/179/EU) mukaisesti:  

- kriittinen arviointi (kohta 9, s. 68) 

- tiedonkeruun tarkistuslista (liite III) 

- lähtötietojen laatuvaatimukset (kohta 5.6, s. 36) 

- tulosten tulkinta (kohta 7, s. 61). 

 

 

 


