


Keskustelu



CVW TYÖKALUN AVULLA 
AJONEUVOJEN PÄÄSTÖJÄ 
VOIDAAN MINIMOIDA 
NOPEASTI ILMAN 
MERKITTÄVIÄ 
INVESTOINTEJA



Mihin sitä käytetään?

• Ajoneuvotason  seurantaan, monitorointiin 
• Nopeat reagoinnit 

• Päästöjen tunnistamiseen
• Omat ja alihankkijoiden

• Ongelmien löytämiseen
• Paljon ajavat raskaspäästöiset
• Vähän ajavat vähäpäästöiset

• Raportointiin
• hyödynnä ajoneuvojen dataa 

skenaariolaskelmissa tai scope 1, 2 tai 
3 tason päästölaskennassa

• seurata, kuinka EU:n puhtaiden 
ajoneuvojen direktiivin asettamat 
vaatimukset täyttyvät ja raportoi 
kehitys
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Ajoneuvotiedot 
&

kilometrisuoritteetAjoneuvotiedot

Ajoneuvotiedot, 
kilometrisuoritteet, 

työtunnit 
&

tankkaushistoria

• Yksittäisten ajoneuvojen

päästöarvot

• Ryhmien keskimääräiset

päästöarvot

• Koko kaluston päästöarvot

• Raportit

• Suoritepohjaiset laskennalliset

päästöarvot

• Suoritehistoriatieto

• CVW -index

• Ajoneuvon käyttö vs. 

päästöarvo

• Kulutukseen pohjautuvat

päästöt



CVW päätoiminnot

Kilometrit, tunnit, raportit

Päästöanalyysi

CVM Mobiilisovellus

Tarjous pyynnöt

Ajoneuvojen hallinta

Ajoneuvojen ryhmittely



6Aika: ILPO-hanke vähähiilisyyttä 
edistävä kokeilupalveluhankinta

Case: Turku, Vantaa & Tampere

Vediafi Oy 31.1.2022



Aikatulu
• Elokuu 2021

• Määrittelyt ja 

kalustolistaus

• Datan kerääminen

• Tammikuu 2022 

tulokset



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

Tampere Vantaa Kiertomaa Oy 

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 20 881

Huomioitu nämä asiat: 

1. Data ollut jo olemassa, mutta ei yhdessä paikassa

2. Vertailujen suorittaminen yhteismitallisesti ei mahdollista

3. Työtehtävät erilaisia, vaihtelu päivien välillä laaja

4. Pidemmällä historialla luotettavampaa tulosta

5. Kaluston erilaiset varustelut ja työsuoritteet

HUOM. Työssä käytettiin esimerkkiajoneuvoista dataa eri ajanjaksoilta.  Kaupunkien ja Kiertomaa Oy:n välillä tulosten vertailu ei ole mahdollista, eikä sitä työssä tavoiteltukaan.



Työkoneiden päästöt

Kilometrit

*Vaatimukset koskevat tavoiteajankohtien jälkeisiä 
hankintoja.

*Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuudet (20% ja 

50%) ovat Kaikilta työmailta yhteenlaskettavia, 

eivätkä jokaista yksittäistä Työmaata koskevia.

*https://www.hankintakeino.fi/fi/yhteistyo-ja-verkostoituminen/hankintojen-green-deal-sopimukset/kaynnistyneet-green-dealit-0

**CVW-työkalun keskipäästöjä ajoneuvoille

0 gCO2 / km

Vantaa
2 526 gCO2 / km

Tampere
1972  gCO2 / km

Keskipäästöt 2249 gCO2 / km

3000 gCO2 / km 2000 gCO2 / km

N3 kuormauto 
564 gCO2 / km**

1000 gCO2 / km
500 gCO2 / km

N1 pakettiauto 
256 gCO2 / km**

M1 henkilöauto
146 gCO2 / km**

Päästöttömät työmaat green
dealin tavoitteet

HUOM. Työssä käytettiin esimerkkiajoneuvoista dataa eri ajanjaksoilta.  Kaupunkien ja Kiertomaa Oy:n välillä tulosten vertailu ei ole mahdollista, eikä sitä työssä tavoiteltukaan.

https://www.hankintakeino.fi/fi/yhteistyo-ja-verkostoituminen/hankintojen-green-deal-sopimukset/kaynnistyneet-green-dealit-0


Skenaario: sama kalusto puhtaampi käyttövoima 

Yli 251,1 tCO2 vähemmän päästöjä

B100 biodiesel (-75% päästö vähennys)

83,7 tCO2

Nykyiset:

334,8 tCO2

Kalustoa päivittämättä Biodiesel 
käyttöön.
Biodiesel soveltuu nykyiseen  
raskaaseen kalustoon, mutta 
biodieselin käyttömittauksia 
rajallisesti → B100 (täyttä 

biodieseliä), CO2 ja CO päästöt 
laskevat 75% - 90%.*
Huom:
Kustannukset ja käyttökelpoisuus 

kovissa pakkasissa

Arvo päästökaupassa: 15 135 €

*Greenhouse gas emission intensity of fuels and biofuels for road transport in Europe (europa.eu)
** 13.9.2021 arvon mukaan https://www.openco2.net/fi/co2-muunnin

Säästöt vastaavat noin 
30,7 suomalaisen 
vuotuisia CO2-
päästöjä.**

https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emission-intensity-of
https://www.openco2.net/fi/co2-muunnin


CO2 -päästöjen vähentäminen

Tässä on kuvattu mainittujen kohtien 

potentiaalia energiatehokkuuden sekä 

CO2-päästöjen 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
vähennyspotentiaali maksimissaan 15 %:a

Polttoaineet

• Uusiutuvat biopolttoaineet, 0 - 90 % CO2 vähennyspotentiaalia 
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 vähennyspotentiaali jopa 50 %:a

Käyttö

• Työkoneiden käyttötapojen ja operoinnin tehostaminen sekä automatisointi. CO2

vähennyspotentiaali jopa 35 %



Ota nämä huomioon

• Työkonekaluston puhdistamiseksi ja päästöjen 

leikkaamiseksi luodaan seurannan mittarit ja 

tavoitteet, jotka sovitetaan myös hankintamenettelyyn

• Nimetään vastuuhenkilö kaluston 

ympäristövaikutusten seurannalle ja raportoinnille

• Luodaan monivuotinen kaluston puhdistussuunnitelma 

tulevien hankintojen tueksi ja käynnistetään 

suunnitelmaa tukevaa kehitys- ja pilottitoimintaa 

yhdessä kehittäjien ja palveluntarjoajien kanssa

• Huomioi työkalu näihin tarpeisiin
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