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Ajankohtaista
Motivan hankintapalvelu 2012
Motivan julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelun
käynnistymisvaihe päättyi 2011. Hanketta rahoittivat SITRA, Työ- ja
elinkeinoministeriö ja Ympäristöministeriö. Vuonna 2012 hankintapalvelu
laajenee myös muihin kuin kertaluonteisiin hankintoihin. Tarkempaa tietoa
tapahtumista ja muusta ajankohtaisesta saa seuraamalla palvelumme
nettisivuja sekä uutiskirjeessämme joka ilmestyy joka toinen kuukausi.

Pohitullin koulu, Uusikaupunki –
Käyttökustannusten huomiointi takasi
onnistuneen laitehankinnan
Pohitullin koulun keittiöön saatiin tehokas ja toimiva astianpesukone,
kun valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Pohitullin koulun
hankinta on hyvä esimerkki siitä, että laitetoimittajilla on tarjota tietoa
ammattikeittiöjärjestelmien energiankulutuksesta, jos niitä vain osataan
vaatia. Energiankulutus kannattaa ilman muuta valita yhdeksi tarjouksen
arviointiperusteeksi.
Motivan on julkaissut hankinnasta tietokortin, joka löytyy Motivan
verkkopalvelun julkaisupankista >>.

Lapinjärven kunta – Eroon lämmitysöljystä
vuoteen 2020 mennessä
Lapinjärven kunnassa toteutettiin uusiutuvan energian kuntakatselmus,
jonka perusteella lämmityksessä tähdätään nyt bioenergian
hyödyntämiseen. Kunnanvaltuuston asettaman tavoitteen mukaan
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Uusi Itämeren maiden alueen hanke
Baltic GPP
Baltic GPP eli Green Public Procurement
(GPP) capacity building and
implementation in the Baltic Sea Region hanke käynnistyy alkuvuodesta 2012 ja
se on EU:n rahoittama Itämeren alueen
maiden välinen projekti.
Hankkeessa kehitetään kestävien
hankintojen koulutusmateriaaleja,
koulutetaan kouluttajia ja pilotoidaan
hyviä hankintoja. Motivalla on
hankkeessa muun muassa
viestintävastuu. Hankkeen päävetäjänä
toimii Swedish Environmental
Management Council Ruotsista, jonka
lisäksi on mukana 10 partneria viidestä eri
Itämeren alueen maasta.
Baltic GPP:n virallinen aloituskokous
järjestettiin Tukholmassa tammihelmikuun vaihteessa. Hankkeesta
tiedotetaan lisää kuluvan kevään aikana.
Fiksumpia hankintoja energia- ja
vesialalla 7.12.2011
Tekes järjesti 7.12.2011 Fiksumpia
hankintoja energia- ja vesialalla –
seminaarin, jossa oli esille kaksi
esimerkkiä liittyen innovatiivisiin

Motiva Hankintapalvelu
Lapinjärvi luopuu lämmitysöljyn käytöstä kunnan kiinteistöissä vuoteen
2020 mennessä. Selkeät hankintakriteerit olivat avainasemassa uuden
hakelämpölaitoksen hankinnassa.
Motivan on julkaissut Lapinjärven hankkeesta tietokortin, joka löytyy
Motivan verkkopalvelun julkaisupankista >>.

Pelisäännöt IT-hankinnoille
Hansel Oy huomioi energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia
tietokoneiden, oheislaitteiden ja tulostusympäristön puitejärjestelyiden
kilpailutuksissa. Lue lisää >>

Hankintojen hiilijalanjälki
JUHILAS-työkalu on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä
työkalu julkisten hankintojen hiilijalanjäljen laskentaan. Maksuton
JUHILAS-työkalu sisältää hiilijalanjälkilaskurit ja ohjeen. Laskureita on
seuraaville tuoteryhmille: IT, paperi, toimistotuolit, ulkovalaistus ja
hygieniatuotteet. Linkki laskureihin >>

Kattavaa tietoa kestävistä hankinnoista
Uusi kestävien julkisten hankintojen Euroopan-laajuinen tietopankki ja
keskustelufoorumi on avattu. Tietopankista saa tietoa kestävistä
hankintakriteereistä ja –strategioista, työkaluista ja ohjeista sekä hyvistä
käytännöistä ja selvityksistä ympäri Eurooppaa. Foorumi mahdollistaa
tiedon- ja kokemusten vaihdon eri maiden hankkijoiden välillä.
Lue lisää:
www.sustainable-procurement.org ja
www.procurement-forum.eu

Materiaalitehokkuus julkisissa hankinnoissa

hankintoihin.
Case: Turun ympäristövirasto
Julkisen liikenteen uudistamiseen julkisin
hankinnoin, Ympäristötoimen johtaja
Mikko Jokinen
Case: Toholammin energia
Innovatiivisella julkisella hankinnalla
tarvetta vastaava pienvoimalaitos,
Projektipäällikkö Juhani Asiainen
Esitykset ovat nähtävissä Teksin sivuilla.
Lue lisää >>
Laki ajoneuvojen energia- ja
ympäristövaikutusten huomioimisesta
julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)
astui voimaan 1.2. 2012.
Laki velvoittaa julkisia hankintayksiköitä
huomioimaan tieliikenteen
moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden
ja ympäristövaikutukset ajoneuvojen ja
henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa.
Hankintayksikön tulee huomioida ainakin
seuraavat ajoneuvojen käytöstä
aiheutuvat energia- ja
ympäristövaikutukset:
1) energiankulutus;
2) hiilidioksidipäästöt;
3) typenoksidi-, hiilivety- ja
hiukkaspäästöt.
Motiva valmistelee kevään aikana asiaan
liittyvää ohjeistusta Liikenne- ja
viestintäministeriön sekä Liikenteen
turvallisuusviraston, Trafin,
toimeksiannosta. Linkki kyseiseen lakiin

Motiva on koonnut tietoa miten materiaalitehokkuutta voi edistää
hankinnoissa ja kuntien muussa toiminnassa. Lue lisää >>

EU on julkaissut hankintakriteerejä usealle
tuoteryhmälle myös suomeksi.
Uusia kriteerejä löytyy muun muassa katuvalaistukseen, seinäpaneeleille,
ikkunoille sekä lämmön eristykseen. Tutustukaa lähemmin!

Tapahtumakalenteri
Kestävien rakennusmateriaalien
hankinta -seminaari
Motiva järjestää keväällä toukokesäkuussa Kestävien
rakennusmateriaalien hankinta –
seminaariin. Seminaarista tiedotetaan
lisää piakkoin!
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