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Toimenpide 46: Päästöttömät työmaakoneet

Pilotoidaan kaupungin omassa rakentamisessa päästöttömiä työmaita 

ja otetaan kokemusten kautta käyttöön malli ja kriteerit koskemaan 

kaikkia työmaita.

Sisällytetään malli ja kriteerit infra- ja talonrakentamishankkeiden 

ympäristöasiakirjaan ja työmaan ympäristösuunnitelmaan. 

Ohjataan kaupungin alueella rakentavia käyttämään mallia ja 

kriteerejä.
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Keitä sopimus 
koskee Helsingissä?
• Infrarakentaminen, kunnossapito, 

uudiskohteiden rakentaminen sekä 

korjausrakentaminen ja purku

• Helsingillä mukana: 

• Kaupunkiympäristön toimiala 

• Infrarakentaminen

• Toimitilarakentaminen

• Asuntotuotantotoimisto

• Kunnossapito

• Rakentamispalveluliikelaitos Stara

• (HKL, nykyinen Kaupunkiliikenne Oy)
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Helsingin kaupunki

Asukkaita: 657 000

Julkiset hankinnat vuosittain: 4 mrd. €

Rakennusinvestoinnit: 580 milj. €  



Vaatimukset kilpailutetuissa 
infraurakoissa
1. Ympäristöjärjestelmän sertifionti

2. Työkoneiden tulee olla vähintään STAGE 

IV –luokan mukaisia

Työkoneilla tarkoitetaan seuraavia:

• pyöräkuormaajat

• kaivukuormaajat

• pienkuormaajat

• pyöräalustaiset kaivukoneet

• tela-alustaiset kaivukoneet

• kurottajakuormaajat

• traktorit

• valssijyrät

• tiehöylät

• monitoimikoneet

• nosturit

• trukit

• kurottajat

3. Urakoitsijan käyttämän raskaan 

kuljetuskaluston oltava vähintään EURO V –

luokkaa.

4. Työkoneiden ja urakoitsijan käyttämän 

raskaan kuljetuskaluston tulee olla joko 

sähkökäyttöisiä tai niiden käyttämä polttoaine ei 

saa olla fossiilista alkuperää. Hyväksyttäviä ei-

fossiilisia polttoaineita ovat biokaasu, vety, 

etanoli (esim. ED95) ja EN 19540 standardin 

mukainen uusiutuva HVO diesel tai 

moottoripolttoöljy.

5. Työmailla käytettävän sähkön tulee olla 

tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja sähkön 

alkuperästä tulee esittää todistus.
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Vaatimukset 
kilpailutetuissa 
infraurakoissa

6. Työmaan lämmitystarpeet on toteutettava 

kaukolämmöllä, fossiilivapailla 

biopolttoaineilla tai uusiutuvilla 

energialähteillä.

7. Työmaan kaikkien pienkoneiden (teho ≤4 

kW) tulee olla sähkökäyttöisiä. Tätä 

suuremmat koneet täyttävät kohdan 4 

mukaiset polttoainevaatimukset.
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Kokemuksia

• Vaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset keskimäärin 0,5 %

• Fossiilisen polttoaineen korvaaminen uusiutuvalla polttoaineella 

vähentää päästöjä työmaalla keskimäärin 65 %

• Polttoaineen saatavuus ollut pääsääntöisesti ok, mutta HVO Mpö osalta 

aiheuttanut ongelmia minimitilausmäärä ja harvat jakelupaikat

• Pienkaluston saatavuus

• Ilmoitettu, että kulutus noussut uusiutuvan polttoaineen käytöstä johtuen

• Kalustoluettelon ylläpito koettu työlääksi

• Polttoainekuittien toimittaminen
• Hintatietoja ei tarvitse näyttää tilaajalle, vain osoitus uusiutuvasta polttoaineesta

• Euro VI luokan vaatiminen vuoden 2023 alusta alkaen
• Kentältä kuultu, että ei välttämättä mahdollista, koska tällöin hinnat nousisivat, kun kaikki 

vaatisivat sitä = kalusto loppuu kesken 
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Kulosaaren 
puistotien pyöräkatu

• Vähimmäisvaatimukset
• Raskas kuljetuskalusto Euro VI, 

työkoneet vähintään Stage IV

• Työkoneiden ja kuljetuskaluston pitää

kulkea sähköllä tai fossiilivapailla

polttoaineilla.

• Vihreä sähkö ja lämmitys työmaalla

• Pienet työkoneet (teho ≤4 kW) täytyy olla 

sähköisiä

• Laatupisteet
• Sähköiset työkoneet
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TULOS?

Fossiilivapaa työmaa + 4 

sähkötyökonetta

58 % vähemmän päästöjä

Hintavaikutus niin pieni, 

ettei näkynyt tilaajalle



Oravapuiston urakka

• Päästötön työmaapilotti nro 2

• Urakan kesto 6/2022-7/2023

• Urakkahinta 3 817 000 €

• Vaatimukset samat kuin vähäpäästöisessä työmaassa, 

mutta:
• Sähköisiä työkoneita oltava 2 kpl 

• Jos sähköinen työkone on yli 5 t, maksetaan sen käytöstä 

bonusta 45 €/h. Maksimibonus 90 000 €. 

• Pilotissa halutaan uutta käyttövoimaa olevia työkoneita, 

jotka olisivat nykyisiä kramereita suurempia
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Kokemukset 
sähkökoneista
• Plussat

• Koneiden hiljaisuus 

• Pienissä koneissa käyttömukavuus hyvä

• Imagohyödyt urakoitsijalle

• Kehityskohteet 
• Lyhyt käyttöaika (Kulosaaressa 4h) ja 

hidas lataus

• Haasteita sähkökoneiden 

käynnistymisessä kosteassa ja viileässä 

säässä

• Saatavuus vielä heikkoa muissa kuin 

pienissä koneissa
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Avoimia kysymyksiä

• Mitä toimenpiteitä sähkön kulutuksen kasvu suurien sähkökoneiden 

yleistyessä vaatii meiltä? Missä vaiheessa sähkön kulutuksen 

nousua on hyvä ennakoida ja miten?

• Voidaanko olettaa, että nykyisessä tilanteessa (pieniä koneita ja 

melko vähän) työmaasähkö riittää ongelmitta?

• Sähkökeskuksien pääsulakkeet riittäviä?

• Ovatko jotkin työmaatyypit haastavampia sähkön käytön suhteen 

kuin toiset (infra, talo, kunnossapito)?

• Milloin käyttöajat alkavat pidentyä ja latausajat lyhentyä?

• Millä keinoilla sähköisiin työkoneisiin tulisi kannustaa? Bonukset?

• Onko kokemuksia sähköisten työkoneiden huonommasta 

toimivuudesta kylmällä/kostealla? Miten tätä tulisi ratkoa?
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Kiitos! satu.turula@hel.fi

+358 40 669 5160

@satuturula

@HELilmasto

#hiilineutraalihelsinki




