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Green Deal ja vähäpäästöiset työmaat

• Työn tausta

• Työn toteutus

• Huomio työn tuloksista ja datan 

vertailtavuudesta



Työkalun kuvaus



Tilannekuva

Ajoneuvot

Ryhmien hallinta

Tarjouspyynnöt

Ajokilometrit / raportit

CVW: päätoiminnallisuudet

CVM

Clean Vehicles Wizard, lyhyesti 
CVW, on suomalainen verkkopohjainen palvelu. Sen idea on lähtenyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivistä (clean 
vehicles directive, CVD) ja sitä on kehitetty yhdessä Kuntaliiton, Traficomin sekä useiden kuntien kanssa. CVW:n 
tehtävänä on toimia päästöminimaattorina, joka auttaa toimijaa minimoimaan käytössä olevien ajoneuvojen 
päästöjä.



Mihin voin käyttää CVW -työkalua?

Pidä kirjaa 
ajosuoritteista ja 
päästöistä

Hyödynnä dataa 
laskelmissa

Paranna imagoa 
läpinäkyvällä päästöjen 
seurannalla

Tunne kalustosi 
päästöt 

luo raportteja Löydä kaluston 
ongelmakohdat

Suunnittele 
kaluston 
uusiminen 
kestävämmäksi



Työn tulokset ja vaikuttavuus



Lähdettiin liikenteeseen sillä, mitä on. 
→ Tavoitteena parempi data.

Tampere Vantaa Turku (Kiertomaa)

MTK määrä 19 9 3

Dataa ajalta 12kk 6kk 1kk

Päästöt yhteensä(tonnia CO2) 161,2 42,4 7,4 

Keskimääräinen vuosimalli 2007 2016 2017

Keskipäästöt gCO2/km 1 972 2 526 -

Keskipäästöt gCO2/h 15 496 20 120 (7 konetta) 20 881

Huomioitu nämä asiat: 
1. Data ollut jo olemassa, mutta ei yhdessä paikassa
2. Vertailujen suorittaminen  yhteismitallisesti ei ollut mahdollista
3. Työtehtävät erilaisia, vaihtelu päivien välillä laaja
4. Pidemmällä historialla luotettavampaa tulosta
5. Kaluston erilaiset varustelut



Skenaario 1 

Yli 251,1 tCO2 vähemmän päästöjä

B100 biodiesel (-75% päästö vähennys)

83,7 tCO2

Nykyiset:

334,8 tCO2

Kalustoa päivittämättä Biodiesel 
käyttöön.
Soveltuu nykyiseen raskaaseen 
kalustoon, biodieselin 
käyttömittauksia rajallisesti, mutta 
B100 (täyttä biodieseliä), CO2 ja 
CO päästöt laskevat 75% - 90%.
Kustannus ja käyttökelpoisuus 
kovissa pakkasissa 

Arvo päästökaupassa: 15 135 €

** 13.9.2021 arvon mukaan 
https://www.openco2.net/fi/co2-muunnin

Säästöt vastaavat noin 
30,7 suomalaisen 
vuotuisia CO2-päästöjä



Huomioitavaa

• Markkinavuoropuhelu ja osallistuttaminen tilaajaorganisaatioiden ja 

palveluntarjoajien/urakoitsijoiden välillä

• Sopimuksen piiriin (Green Deal) kuuluvan tarjouksen jättäviltä 

urakoitsijoilta kannattaa vaatia tarjouspyynnön liitteenä alustava 

kalustoluettelo, jota voidaan tilaajan hyväksyessä täydentää urakan 

alkaessa tai urakan aikana, mikäli käytettävää kalustoa joudutaan 

vaihtamaan. Päästöjenlaskennan raportointivelvoite ja raportointimallit.



CO2 -päästöjen vähentäminen

Tässä on kuvattu mainittujen kohtien 

potentiaalia energiatehokkuuden sekä 

CO2päästöjen vähennyksessä verrattuna 

lähtötilanteeseen, jossa käytössä on 

fossiilinen dieselpolttoaine.*

* Nils-Olof Nylund, Petri Söderena ja Pekka Rahkola (2016) VTT Asiakasraportti Nro VTT-R-04745-16

Moottori

• Moottorin energiatehokkuuden parantaminen, CO2 
emissiovähennyspotentiaalimaksimissaan 15 %:a

Polttoaineet

• Uusiutuvat biopolttoaineet, 0 - 90 % CO2 
emissiovähennyspotentiaalia riippuen korvaussuhteesta ja käytetyn 
biopolttoaineen ominaisuuksista

Työkone ja työlaite
(ei 

sähkökäyttöiset)

• Työkoneiden hybridisointi, voimansiirron kehittäminen, työkoneen 
sekä moottorin lämmönhallinnan parantaminen, matalampi ja 
kapeampi moottorin pyörimisnopeusalue, työlaitteiden kehittäminen 
jne.. CO2 emissiovähennyspotentiaali jopa 50 %:a

Käyttö

• Työkoneiden käyttötapojen ja operoinnin tehostaminen sekä automatisointi. CO2 
vähennyspotentiaali jopa 35 %
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