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Asialista
o Kierros kuntien ajankohtaisista, ehdotuksia keskusteltaviksi asioiksi
o Vähähiilisen betonirakentamisen mahdollisuudet
o Vähähiilisen rakentamisen pilottikohteita haussa
o Lakiesitys puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallisesta toimeenpanosta
o React-hankehaku
o Hankintakoulutuksia suunnitteilla

* Kysymyksiä voi
esittää chatissa

Vähähiilisen betonin käyttöönoton mahdollisuuksia
o KEINO-osaamiskeskus ja Oulun yliopisto järjestivät tammikuussa 2021 keskustelutilaisuuden, jonka
tavoitteena oli saada tilannekuva vähähiilisten betonimateriaalien tarjonnasta ja tulevaisuuden näkymistä.
o Webinaarissa pureuduttiin julkisten hankkijoiden keinoihin ja markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin
edistää vähähiilisen betonirakentamisen ratkaisuja. Tilaisuudessa esiteltiin erilaisten eri valmistajien
tuotteita ja hankkijoita, jotka ovat hyödyntäneet näitä julkisissa hankinnoissaan.

o Vaikka kaikkea betonia ei voida vielä korvata vähähiilisillä vaihtoehdoilla, esimerkiksi meluvallit, pihakivet
ja laatat täyttävät jo niille asetetut vaatimukset. Kaupungeista ja kunnista löytyy kuitenkin jo nyt
käyttökohteita, joissa tavallinen betoni voitaisiin korvata vähähiilisillä vaihtoehdoilla. Materiaalin laajempi
käyttöönotto vaatii aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
o Linkki tilaisuuden yhteenvetoon: https://www.oulu.fi/pyokui/node/209768

Vähähiilisen rakentamisen pilottikohteet haussa
o Nyt kartoitetaan rakennushankkeita, jotka ovat hankesuunnitteluvaiheessa ensi syksynä. Kohteena voi olla
esim. koulurakennus, monitoimirakennus tai muu palvelurakennus. Kyseessä voi olla joko mittava
korjausrakentaminen tai uudisrakennus.
o Tarjolla asiantuntijasparrausta ja tukea soveltuvien kriteereiden ja menettelyiden käyttöön
o Mm. vähähiilisyyteen liittyvien näkökohtien huomioiminen, priorisointi, laskennan työkalut, sekä soveltuvien
tavoitteiden ja kriteerien asettamisessa hankintoihin.

o Rakentamisen hankinnoissa piilee merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisiä ja
kiertotalousratkaisuja ja tehdä sen avulla kunnan ilmastotavoitteista totta.
o Huom. Lisäksi uimahallien osalta yhteinen tilaisuus on 9.4. klo 9.30-11

o Lisätietoa näistä voi kysyä Riikalta

Lakiesitys puhtaiden ajoneuvojen direktiivin
kansallisesta toimeenpanosta
o Lakiesitys puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallisesta toimeenpanosta oli lausuntokierroksella. Lakiesityksessä
hankintoja seurataan direktiivin mukaisissa ajanjaksoissa ja luvassa on alueittain ja organisaatioittain eriytettyjä. Jako
tiivistetysti tässä liitteessä:
o https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/11836402-2447-4089-bcd1-dc3c04d46dbc/94ddae26-47bb-4ddf-a842548372e6de03/LIITE_20201215135142.pdf
o Prosentuaalinen vähimmäisosuus on eritelty vähimmäisosuuksiin perustuen alueellisiin erityispiirteisiin, kuten etäisyyksiin,
taloudellisiin valmiuksiin, latauspisteiden saatavuuteen ja taksimarkkinoiden tilanteeseen. Turku (ja joukkoliikenteen
osalta Turun seutu) kuuluu tiukempaan luokkaan ja muu Varsinais-Suomi keskimmäiseen vähimmäisvaatimusluokkaan.
o Ehdotuksen mukaan vaatimuksia sovellettaisiin ainoastaan EU:n hankintakynnysarvot ylittäviin hankintoihin, joiden
hankintamenettely on käynnistetty 2.8.2021 jälkeen. Seurantaa on esitetty Traficomin vastuulle niin, että se tehdään jälkiilmoitusten perusteella hankinta-ajanjaksoittain (ensimmäinen hankinta-ajanjakso käynnistyisi 2.8.2021 ja päättyisi
31.12.2025. Toinen hankinta-ajanjakso käynnistyisi 1.1.2026 ja päättyisi 31.12.2030.) ja myös joitain seuraamuksia on
mahdollista asettaa, mikäli lain vaatimukset eivät täyty.
o LVM:n tiedote asiasta: https://www.lvm.fi/-/julkiset-ajoneuvohankinnat-ymparistoystavallisiksi-lakiluonnos-lausunnoille1246929

REACT-rahoituksen haku
- Rahoitushaku auki 31.3. saakka
- jaetaan koronapandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseen tarkoitettuja
REACT-EU-varoja
- Kohdistuu puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ja uusiutuvien
energialähteiden kehittämistä ja käyttöä vauhdittaviin hankkeisiin sekä kestävien,
helposti saavutettavien ja älykkäiden liikennemuotojen kehittämiseen
- https://www.varsinais-suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/2188-eakr-rahoitushakuhaku-on-auki-22-2-31-3-2021-myoes-react-eu-varat-jaossa

Hankintakoulutukset

Kohderyhmänä esimiehet ja toimialajohtajat

o Kolme koulutuskertaa. Ajankohdat:
o huhtikuun loppu, toukokuun loppu, elokuun loppu

o Ilmoittautuminen/sitoutuminen kaikkiin koulutuksiin kerralla. Kutsu lähtee hankintaasiantuntijoiden verkostolle, joten teidän tehtävänänne on välittää kutsua eteenpäin
kunnassa sopiville henkilöille.
o Koulutusten teemat (Järjestys voi vaihtua)
o tekninen toteutus ja hankintalaki
o hankintojen johtaminen, ennakointi ja seuranta

o kestävien hankintojen edistäminen ja laadulliset kriteerit
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Seuraava tapaaminen
o 30.4. klo 8.30-10

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)

Keinon uutiskirjeestä ajankohtaista tietoa
o Uudet työkalut, tulevat koulutukset ja tilaisuudet, hyvät esimerkit
o Tilaa uutiskirje osoitteessa: https://www.hankintakeino.fi/fi/uutiskirjetilaus

Tässä esityksen aihe (muutetaan esityksen asetuksista)
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