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Ennakoiva 
markkinavuoropuhelu: 
Sähköisten 
työkoneiden lataus 
työmailla
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Yleistä tilaisuudesta

• Tilaisuuden pääasiallinen kieli on suomi. Kaksi esitystä on kuitenkin 
englanniksi.

• Pidä mikrofonisi suljettuna tilaisuuden ajan.

• Voit esittää kysymyksiä chattiin esitysten aikana ja välissä.
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Mentimeter kommentointiin ja ajatusten 
keruuseen

Tilaisuudessa on käytössä Mentimeter-työkalu:

Mene selaimella tai puhelimella osoitteeseen 
www.menti.com ja anna seuraava koodi: 86 54 50 2

Tai klikkaa linkkiä chatissa!

Mentissä on muutama aihealueen kysymys, joihin 
toivomme ajatuksia osallistujilta. Voit jättää myös 
useamman vastauksen.
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http://www.menti.com/
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Ohjelma

HUOM!
• Tilaisuus tallennetaan

• Esitykset ja keskustelun 
tulokset jaetaan osallistujille 
tilaisuuden jälkeen

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
Taneli Varis, Motiva

Teeman esittely
Tommi Muona, VTT

Insights from Norway

Bjørn Kummeneje, DFO 

Sähköverkkoyhtiön näkökulma lataukseen

Antti Raassina, Helen

TAUKO

Latauslaitteet ja puskuriakut työmaille –yritysten esittelyitä ja näkökulmia

• Plugit, Tuomas Mäkelä
• Kempower, Mikko Veikkolainen
• Northvolt, David Hansson
• Enico, Marko Lähteenmäki

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
Ville Valovirta, VTT
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Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
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Mikä osaamiskeskus?

Viiden organisaation muodostama konsortio, 

joka tarjoaa keinoja hankkia kestävästi ja innovatiivisesti. 
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Tilaisuuden 
tavoitteet

Ennakoida markkinoiden ja 
teknologian kehitystä suhteessa 
green deal -sopimuksen 
tavoitteisiin 

Lisätä osapuolten tietoa 
toimijoiden valmiuksista edetä 
kehityksessä ja käyttöönotossa 

Tunnistaa mahdollisia 
pilottikohteita sähköisten 
työkoneiden ja latausratkaisujen 
pilotoinnille ja käytölle 
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Päästöttömät työmaat: Tausta, tavoite ja eteneminen

Työkoneiden päästöt 
muodostavat n. 8 % 
taakanjakosektorin 
kasvihuonekaasupääs-
töistä ja paikoitellen 
merkittävän osan 
terveydelle vaarallisista 
lähipäästöistä eli 
esimerkiksi hiukkasista 
sekä typenoksideista.

Tavoite: Vähentää työkoneista ja työmaiden energiankäytöstä syntyviä 
päästöjä. Luodaan etenemispolku päästöttömiin työmaihin, lisätään 
vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omassa kalustossa ja urakoissa, 
otetaan uusia toimintamalleja ja työkaluja käyttöön niin työmailla kuin 
hankintaprosesseissa. Kolme kärkeä:

1. Haitallisten lähipäästöjen vähentäminen (kaluston 
päästöluokat)

2. Fossiilivapaat työmaat (Fossiilittomat käyttövoimat ja 
vihreä sähkö)

3. Sähkö-, kaasu- ja vetykäyttöisten työkoneiden ja 
kuljetuskaluston edistäminen

Eteneminen: Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen green deal–
sopimus julkistettiin 9.9.2020. Sopimuksen ympäristöministeriön kanssa 
ovat allekirjoittaneet Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit, 
Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). 
Sopimuskausi jatkuu tavoitevuoteen 2030 asti.
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@hankintakeino @keino-osaamiskeskus @hankintakeino hankintakeino.fi

Kiitos
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https://twitter.com/hankintakeino
https://www.linkedin.com/company/keino-osaamiskeskus
https://www.youtube.com/channel/UCB9ZdGAMozD_-3mSdL4PIPg/videos?app=desktop&sort=dd&view=0&shelf_id=1
http://www.hankintakeino.fi/

