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► Keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä 2–4 °C, jonka 
seurauksena: 
– merenpinta kohoaa, ja uhkaa rannikkoseutuja ympäri maailmaa
– maataloustuotanto vähenee erityisesti kehitysmaissa

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

IlmastonmuutosIlmastonmuutos
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► Tärkein aiheuttaja: fossiilisten polttoaineiden polttaminen 
energian tuottamiseksi sähköntuotannossa, liikenteessä, 
lämmityksessä ja teollisuudessa = 80 % kaikista CO2-
päästöistä

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

IlmastonmuutosIlmastonmuutos (jatkoa)(jatkoa)
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Miten GPP voi auttaa?
► Energiatehokkuus:

– Uusien ja kunnostettavien julkisten rakennusten 
parempi energiatehokkuus

– Energiatehokkaat konttorikonehankinnat 
(tietokoneet, tulostimet, kopiokoneet jne.)

– Tehokkaampia autoja julkiseen käyttöön

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

IlmastonmuutosIlmastonmuutos ((jatkoajatkoa))

► Edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä:
– hankkimalla vihreää sähköä
– käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita julkisessa liikenteessä ja 

julkishallinnon ajoneuvoissa
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► Vuosien 1997-2004 aikana jopa 60 % EU:n 
kaupunkiväestöstä altistui liian suurille hiukkasten, 
typpidioksidin tai otsonin pitoisuuksille, mikä aiheutti erilaisia 
terveyshaittoja

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

IlmanIlman jaja vedenveden saastuminensaastuminen

► Rehevöitymistä (vesistöjen liiallisen 
ravinteiden määrän tuloksena) esiintyy 
lähes 90 %:ssa EU:n alueista. Se 
aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä ja vaikuttaa ihmisten 
kulutusmahdollisuuksiin
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► Tärkein kaupunkien ilmaa pilaava tekijä: ajoneuvojen 
päästöt

► Tärkein rehevöitymisen aiheuttaja: maatalouskäytännöt, 
taajamien käsittelemätön jätevesi

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

Ilman ja veden saastuminen (jatkoa)Ilman ja veden saastuminen (jatkoa)
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Miten GPP voi auttaa?
► Se voi vähentää kaupunki-ilman pilaantumista:

– Hankitaan busseja ja julkishallinnon ajoneuvoja, joilla on pienet hiukkas-
ja typpioksidipäästöt

► Vähennetään rehevöitymistä, jonka aiheuttavat vääränlaiset
maatalouskäytännöt:   
– Hankitaan kestävän kehityksen                                                 

mukaisesti (esim. luomumenetelmillä
tai integroidun viljelyn menetelmillä)
tuotettuja elintarvikkeita

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

Ilman ja veden saastuminen (jatkoa)Ilman ja veden saastuminen (jatkoa)
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► Joka vuosi eri puolilla maailmaa häviää 13 miljoonaa 
hehtaaria metsää – alue on kolme kertaa Tanskan kokoinen –
paljolti laittomien hakkuiden seurauksena

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

MetsienMetsien hhääviviääminenminen

– Maailman kyky absorboida 
hiilidioksidia heikkenee

– Elinympäristöjen häviäminen uhkaa 
tappaa monet kasvi- ja eläinlajit 
sukupuuttoon
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Miten GPP voi auttaa?
► Hankitaan vain puutavaraa/-

tuotteita, jotka ovat peräisin 
laillisista hakkuista

► Lisätään kestävän kehityksen 
mukaisesti hoidetuista metsistä
peräisin olevan puun osuutta

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet

MetsienMetsien hhääviviääminenminen (jatkoa)(jatkoa)
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Muita alueita, joilla GPP voi auttaa – eräitä esimerkkejä
► Luonnonvarojen säästäminen: 

– hankitaan kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja tuotteita
– vähennetään paperin käyttöä hankkimalla tulostimia, jotka 

kykenevät tulostamaan kaksipuolisesti; edistetään 
monitoimilaitteiden käyttöä

► Terveelliset olosuhteet henkilöstölle, opiskelijoille, 
sairaaloiden potilaille jne.:
– käytetään myrkyttömiä tuotteita
– tarjoillaan ruokaloissa kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua 

ruokaa
– vältetään haitallisia aineita rakennus- ja kunnostustöissä

GPP:nGPP:n vaikutusmahdollisuudetvaikutusmahdollisuudet
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► Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP) = 
menettely, jossa hankintaprosessissa otetaan huomioon 
ympäristönäkökohdat

► GPP merkitsee älykästä hankintaa – sillä parannetaan 
julkisten hankintojen tehokkuutta ja samalla käytetään 
julkishallinnon markkinavoimaa edistämään 
huomattavien ympäristöhyötyjen toteuttamista 
paikallisesti ja globaalisti.

GPP:nGPP:n mmääääritelmritelmää
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Menetelmänä GPP…
……on tehokas
……on älykäs
……ottaa huomioon paikalliset tavoitteet
……edistää innovaatioita
……on suosittu
……katsoo tulevaisuuteen
……on mahdollinen!

MiksiMiksi ottaaottaa GPP GPP kkääyttyttöööönn??
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► Euroopassa julkishallinto käyttää joka vuosi tavaroiden ja 
palvelujen hankintaan yli 1,8 miljardia euroa (14–16 % 
bruttokansantuotteesta)

► Suuntaamalla tätä ostovoimaa vihreämpien tuotteiden ja 
palvelujen hankintaan voidaan:
– saavuttaa mittavia välittömiä ympäristönsuojelullisia etuja
– ohjata markkinoita vihreämpien tuotteiden ja palvelujen 

suuntaan
– näyttää esimerkkiä yrityksille ja kuluttajille

GPPGPP…… on on tehokastehokas
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► Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu sähkö
– Jos kaikki Euroopan viranomaiset hankkisivat vihreää

sähköä, 18 % Kioton sopimuksen velvoitteista
voitaisiin täyttää.

► Energiaintensiteetti & CO2-päästöjen vähentäminen

– EU:n viranomaiset ostavat vuosittain 2,8 miljoonaa 
tietokonetta – 12 % kaikista markkinoilla myydyistä

GPPGPP…… on on tehokastehokas

– Jos Euroopan markkinoilla voitaisiin siirtyä valmistamaan hieman 
tehokkaampia tietokoneita, voitaisiin säästää yli 8 miljoonaa 
hiilidioksiditonnia, mikä vastaa noin miljoonan ihmisen päästöjä

Lähde: RELIEF-hanke - www.iclei-europe.org/relief (ks. huomautukset)

http://www.iclei-europe.org/relief
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► Luomuviljely
– Ostamalla luomuelintarvikkeita viranomaiset voisivat 

vähentää rehevöitymistä saman verran kuin 3,5 
miljoonaa ihmistä aiheuttaa

– Luomutuotteiden ostaminen vähentää merkittävästi 
kasvihuonekaasuja: pelkästään julkisen sektorin 
elintarvikehankinnoilla saataisiin aikaan vähennys, joka 
vastaa 600 000 ihmisen päästöjä.

GPPGPP…… on on tehokastehokas

Lähde: RELIEF-hanke - www.iclei-europe.org/relief

http://www.iclei-europe.org/relief
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► GPP ei välttämättä tarkoita menojen kasvua:
– Elinkaarihinnoittelu: on tärkeää laskea tuotteen/palvelun 

kustannukset koko sen käyttöiän ajalta eli sen 
hankintahinta, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä
käytöstä poistamisen kustannukset

– Tehokkaat hankinnat: GPP tarkoittaa tarpeiden 
täyttämistä niin, että resursseja ja luonnonvaroja 
käytetään mahdollisimman tehokkaasti; on aina 
harkittava, onko hankinta todella tarpeen

– Esimerkki: Tübingenin kaupunki Saksassa säästi 30 000 
euroa vuodessa keskittämällä puhdistustuotteiden ja -
palvelujen hankinnat ja käyttämällä innovatiivisia tuotteita

GPP GPP …… on on äälyklykääss
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► Paikallisten ympäristönsuojelu- ja terveydenhuoltotavoitteiden 
saavuttaminen:
– Hankkimillamme tuotteilla ja palvelujen suoritustavalla on 

vaikutusta useimpiin paikallisiin ympäristönsuojelun ja 
terveydenhuollon ongelmiin – GPP on tehokas tapa puuttua 
niihin jo alkulähteillä.

GPPGPP…… ottaa huomioon paikalliset tavoitteetottaa huomioon paikalliset tavoitteet

– Esimerkki: Frankfurt am Mainin 
keskustan kadulla bussit tuottivat 54 % 
NOx-päästöistä, vaikka niiden osuus 
liikenteen kokonaismäärästä oli vain 4 
%. Paikallinen viranomainen vaatii nyt 
tarjouskilpailuissa busseilta 
vähäpäästöisyyttä, ja tämä on 
parantanut merkittävästi paikallista 
ilmanlaatua
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► Innovaatioiden edistäminen:
– Vihreiden tuotteiden markkinat kasvavat nopeasti eri 

puolilla maailmaa. 
– Markkinoiden luominen tällaisille tuotteille auttaa 

eurooppalaisia toimittajia kehittämään innovatiivisia 
ratkaisuja ja parantamaan eurooppalaisen, kansallisen 
ja paikallisen teollisuuden kilpailukykyä.

– Sekä Japanissa että Yhdysvalloissa hallitukset ovat 
säätäneet lakeja teollisuuden innovatiivisuuden 
vaalimiseksi ja lainsäädännöllä velvoittaneet julkiset 
hankkijat hankkimaan ekotuotteita luodakseen 
kansainvälistä kilpailuetua.

GPPGPP…… edistedistääää innovaatioitainnovaatioita
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► Innovaatioiden edistäminen (jatkoa):
– Esimerkki: Maidstonessa (Isossa-Britanniassa) saatiin 

markkinoiden kanssa käydyn intensiivisen ja avoimen 
neuvottelun tuloksena ilman lisähintaa tarjous 
ympäristöystävällisistä siivouspalveluista, joissa 
pidättäydytään monien vaarallisten kemikaalien käytöstä.

GPPGPP…… edistedistääää innovaatioitainnovaatioita

– Tarjouskilpailun voittanut yritys on nyt 
muuttanut brändiään
ympäristöystävälliseksi 
siivousyritykseksi. Nyt samaa 
lähestymistapaa käytetään useimmissa 
muissakin sopimuksissaan.

tn1
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tn1 tnikula; 03/07/2009
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► Julkisuuskuvan parantaminen:
– 85 % EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että päättäjien 

tulisi pitää ympäristöä yhtä tärkeänä kuin talous- ja 
sosiaalipolitiikkaa.

– GPP-toimintatavalla voidaan tehokkaasti osoittaa 
viranomaisten olevan kokonaisvaltaisesti sitoutuneita 
kestävään kehitykseen.

GPPGPP…… on on suosittusuosittu

– Esimerkkiä näyttämällä viranomaiset 
voivat myös kannustaa yksityistä sektoria 
ja suurta yleisöä muuttamaan 
kulutustottumuksiaan.
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► Valmistautuminen tulevaan lainsäädäntöön:
– Ympäristölainsäädäntö tiukkenee kaikkialla

Euroopassa:
• Ajoneuvojen pakolliset päästönormit
• Rakennusten ja energiaa käyttävien tuotteiden 

energiatehokkuusnormit
• Haitallisten aineiden käytön rajoitukset

– GPP voi auttaa tarjoamaan valmistajille mahdollisuuden 
testata tuotteitaan niiden ympäristöystävällisyyden 
parantamiseksi ennen kuin normit tulevat kaikille 
pakollisiksi.

GPPGPP…… katsookatsoo tulevaisuuteentulevaisuuteen

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module2_legal_framework_for_gpp.ppt
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► GPP on mutkaton toteuttaa:

– Hyödyllisiä neuvoja on saatavana - tämä opetusaineisto 
antaa selkeät ohjeet GPP:n toteuttamiseksi 

– Ei laillisia esteitä - GPP:n lainsäädännölliset puitteet on 
nyt selvitetty (ks. EY:n GPP-koulutusaineiston moduuli 2)

– Monia menestystarinoita - hyviä käytännön esimerkkejä
eri puolilta Eurooppaa

GPPGPP…… on on mahdollinenmahdollinen!!
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GPP GPP kkääytytäännnnöössssää

AmaroussionAmaroussion//KalitheaKalithea,  ,  KreikkaKreikka
– osti kierrätettyä paperia yhteisostona useiden 

muiden viranomaisten kanssa. Kierrätetyn 
paperin kustannukset olivat alle puolet 
perinteisen paperin kustannuksista

Zürich, Sveitsi
– hankki 2 166 energiatehokasta tietokonetta = 

käytössä säästyy 127 114 kg CO2-päästöjä
– käytti energiatehokkuutta ja kestävän kehityksen 

mukaisia rakennusmateriaaleja kriteereinä 45,081 
m2:n kerrosalaa varten; urakoiden yhteisarvo oli 
175,1 milj. euroa

– osti luomuelintarvikkeita 390 000 euron arvosta = 
5,6 % kokonaisbudjetista 
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Freiburg,Freiburg, SaksaSaksa
– Koulu- ja opetusvirasto teki nelivuotisen 

leasing-sopimuksen energialuokan A 
kopiokoneista. Ei huoltokustannuksia. kopiokoneista. Ei huoltokustannuksia. Kaikki 
75 koulua maksavat vain ottamistaan 
kopioista. Palvelun kustannukset ovat 
laskeneet 50 %

HyvHyvää kkääytytääntntöö

SaksanSaksan jaja ItItäävallanvallan liittohallituksetliittohallitukset
– Sekä Saksan ympäristöministeriö että Itävallan maa- ja 

metsätaloudesta ja ympäristö- ja vesiasioista vastaava ministeriö
ostavat nyt pelkästään vihreää sähköä
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Kolding,Kolding, TanskaTanska
– on muuttanut lähes koko hankintapolitiikkansa 

ottamaan huomioon myös ympäristönäkökohdat. 
Hankintabudjetin kokonaissumma on pienentynyt 
10 %

Barcelona,Barcelona, EspanjaEspanja
– Kaikki Barcelonan siivouspalvelut (arvoltaan 

16,2 miljoonaa euroa) käyttävät myrkyttömiä
tuotteita

HyvHyvää kkääytytääntntöö
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Menetelmänä GPP…
……on tehokas
……on älykäs
……ottaa huomioon paikalliset tavoitteet
……edistää innovaatioita
……on suosittu
……katsoo tulevaisuuteen
……on mahdollinen!

KannattaaKannattaa siissiis aloittaaaloittaa nytnyt!!

MiksiMiksi aloittaaaloittaa GPP NYT?GPP NYT?

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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Lisätietoja

►Koko GPP-opetusaineisto on saatavana 
osoitteessa:

► http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Kansainvälisen paikallisten ympäristöaloitteiden neuvoston ICLEI:n Euroopan 
komissiolle vuonna 2008 kehittämä opetusaineisto 

Omistaja, toimittaja: Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto, yksikkö G2, 
B-1049, Bryssel
Vastuunrajoituslauseke: Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa 
esitetyistä tiedoista

Kuvat ovat ystävällisesti antaneet käyttöön seuraavat henkilöt: Renee Brautigam (sivu 7), Peter 
Defranceschi (s. 12, 19), Mark Hidson (s. 15), Kolding Kommune (s. 25), ja StockXchng: BSK (s. 2), 
Claudia Meyer (s. 3), Jim Frech (s. 4), Ramzi Hashisho (s. 5), Terence O'Brien (s. 6), Peter 
Hellebrand (s. 8), Kimberlee Kessler Design (s. 9), Stefanie L. (s. 14), Sarah T. (s. 17), Sanja
Gjenero (s. 20), Daniel Furger (s. 23), Vangelis Thomaidis (s. 23), Taylor Hart (s. 24), Nina Briski (s. 
25)
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