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Tämä diplomityö tehtiin Väyläviraston toimeksiantona, ja siinä tutkittiin väylähankkeen ra-

kennusvaiheessa käytettäviin työkoneisiin soveltuvia teknisiä päästövähennysratkaisuja 

sekä niiden kustannusvaikutuksia tilaajaorganisaatiolle. Työn tavoitteena oli selvittää, mil-

laisia vaihtoehtoja dieselmoottoreiden ilmaan aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi on ole-

massa ja miten ne soveltuvat väylähankkeen rakennusvaiheessa käytettäviin työkoneisiin. 

Tavoitteena oli myös luoda ehdotelma siitä, millaisissa tilanteissa päästövähennysten edel-

lyttäminen olisi kustannuksiin nähden hyödyllistä ja miten tilaajan kannattaisi hyödyntää eri 

ohjauskeinoja päästövähennysten aikaansaamiseksi. Empiriaosan tutkimusmenetelminä 

käytettiin puolistrukturoituja urakoitsijahaastatteluja sekä laskelmia päästö- ja kustannusvai-

kutuksista kahdessa Väyläviraston case-hankkeessa: E18 Hamina−Vaalimaa ja E18 HaVa 

Virojoen katujen peruskorjaus.  

 

Lähipäästöjen osalta työssä tutkituista vaihtoehdoista potentiaalisimmaksi päästövähennys-

keinoksi osoittautui uusien työkoneiden käyttö ja hiilidioksidipäästöjen osalta uusiutuvan 

dieselin käyttö. Molempien case-hankkeiden tulokset yhdistämällä uusien työkoneiden käy-

tön osuudeksi kokonaiskustannuksista saatiin 0,7-7,8 prosenttia ja uusiutuvan dieselin 0,4-

3,9 prosenttia. Uusiutuvan dieselin käyttö on kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto pää-

asiassa siksi, että sen käyttöönotto ei vaadi muutoksia jo olemassa olevaan työkonekalus-

toon. Sopivimpien päästövähennystekniikoiden ja tilaajan ohjauskeinojen määrittäminen ei 

ole yksiselitteistä, vaan kannattavuus riippuu aina yksittäisen hankkeen ominaisuuksista ja 

olosuhteista.  



 

ABSTRACT  
 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

LUT School of Energy Systems 

Degree Programme in Environmental Technology  

Sustainability Science and Solutions 

 

Jenna Kotro 

 

Reducing emissions from construction machinery in a road project and its cost effect 

 

Master’s thesis 

 

2019 

 

126 pages, 28 tables, 7 figures, 7 appendices 

 

Examiners:  

Professor, D.Sc. (Tech.) Risto Soukka 

CEO Diopco Oy, M.Sc. (Tech.) Pekka Hartikka  

 

Keywords: diesel engine, emission reduction technology, construction machinery, road pro-

ject 

 

 

This master’s thesis was assigned by the Finnish Transport Infrastructure Agency and it was 

conducted to study emission reduction technologies applicable to road construction machin-

ery and their cost effects to a buying organization. The aim of the study was to find different 

options to reduce air emissions from diesel engines and to study their suitability for road 

construction machinery. Another purpose was to make a suggestion for the buying organi-

zation to define whether requiring emission reductions is beneficial compared to the costs 

and to find the best ways to accomplish the reductions. The research methods used in the 

empirical part of the study were semi-structured interviews and calculations regarding emis-

sion and cost effects of different technologies in two case projects: E18 Hamina−Vaalimaa 

ja E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus (renovation of the streets in Virojoki).  

 

To reduce the restricted pollutants, the most potential technology turned out to be the use of 

new machinery and to reduce carbon dioxide emissions the most efficient technology was 

the use of renewable diesel (HVO). When combining the results from both case projects, 

with new machinery the estimated cost share of total project costs was 0,7-7,8 per cents and 

with renewable diesel 0,4-3,9 per cents. The use of renewable diesel is more inexpensive 

mostly due that the existing machinery can be used as it is. Defining the best emission re-

duction solutions depends a lot on the specific properties and circumstances of an individual 

project, so there are no unambiguous solutions and the decisions should always be made 

project-specifically. 
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MÄÄRITELMÄT 

 

EURO-luokitus Tieliikennekäyttöisten ajoneuvojen päästöjä sääntelevissä EU:n di-

rektiiveissä ja säädöksissä määritellyt päästöluokat, joissa on määri-

tetty tietyt raja-arvot muun muassa typenoksidi-, hiukkas-, hiilimo-

noksidi- ja hiilivetypäästöille.  

 

Kasvihuonekaasu Estää ilmakehässä maanpinnasta heijastuvan auringon säteilyn pääsyä 

takaisin avaruuteen, minkä seurauksena lämpötila maapallon pinnalla 

kohoaa. Kasvihuonekaasuja esiintyy ilmakehässä luonnollisesti, 

mutta niiden pitoisuus on ihmisen toiminnan myötä lisääntynyt ja seu-

rauksena on ilmaston muuttuminen. Työkoneiden aiheuttamista kas-

vihuonekaasuista merkittävin on hiilidioksidi.  

 

Lähipäästöt Moottorissa polttoprosessin tuloksena syntyvät, paikallisesti ympäris-

töön ja terveyteen vaikuttavat pakokaasupäästöt, kuten typen oksidit, 

pienhiukkaset, hiilivedyt ja hiilimonoksidi.  

 

Taakanjakosektori  Päästökauppaan kuulumattomat toimialat, kuten liikenne ja rakenta-

minen. 

 

Tarjouskilpailu Hankkeen tilaajan järjestämä kilpailutus, jossa valitaan työn toteut-

taja. Tarjouskilpailuun kuuluu tyypillisesti useita eri vaiheita, kuten 

tarjousehtojen määrittely, tarjouspyyntöjen lähettäminen, tarjousten 

vastaanottaminen ja arvioiminen ja lopulta parhaan tarjoajan valitse-

minen ennalta määrättyjen kriteerien perusteella.  

 

Työkone Tässä työssä tienrakennushankkeen rakennusvaiheessa käytettävät 

työkoneet, sisältäen myös tieliikenteeseen rekisteröidyt työkoneet ja 

kuorma-autot.  

 

Vaihe-/ 

Stage-luokitus EURO-luokitusta vastaava EU:n päästöluokitus liikkuville työko-

neille.  

 

Väylähanke Tien, rautatien tai vesiväylän suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön 

ja/tai kunnossapitoon liittyvä hanke. Tässä työssä väylähankkeista pu-

huttaessa tarkoitetaan tiehankkeita.  
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1 JOHDANTO 

 

Toiminnan ympäristövaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota alalla kuin alalla. 

Etenkin IPCC:n syksyllä 2018 julkaiseman raportin mukaiseksi keskilämpötilan nousun ra-

joittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen konkreettisia kasvihuonekaasujen vähentämistoimenpi-

teitä tarvitaan nopeasti sekä teollisilla että muilla toimialoilla (IPCC 2018). Rakennusala on 

suuri työllistäjä ja samalla myös saastuttaja niin Euroopassa kuin muualla maailmassa, ja 

kaupungistumisen ja väestönkasvun myötä se tulee pysymään tärkeänä toimialana myös jat-

kossa (Aragonés & Serafimova 2018). Infrarakentaminen on osa rakennusteollisuutta, ja 

väylähankkeen rakennusvaiheen aikana syntyy erilaisia päästöjä ilmaan, maaperään ja ve-

sistöihin. Väylällä voidaan tarkoittaa tietä, rautatietä tai vesiväylää. Tässä diplomityössä kes-

kitytään tiehankkeisiin, joten väylistä puhuttaessa tarkoitetaan jatkossa nimenomaan tie-

väyliä. Työssä tutkitaan väylähankkeen rakennusvaiheessa käytettävien työkoneiden pääs-

töjä ilmaan, päästöjen vähentämistä sekä vähennystekniikoiden käyttöönoton kustannusvai-

kutuksia hankkeen tilaajalle.  

 

Väylähankkeen rakennusvaiheeseen kuuluu tyypillisesti monenlaisia osa-alueita ja proses-

seja, esimerkiksi puuston ja pintamaan poistoa, maanajoa, kaivutöitä, räjäytystöitä, pintojen 

tasaamista ja asfaltointia. Lisäksi väylähanke voi sisältää erilaisia taitorakenteita, kuten sil-

toja tai tunneleita. Näihin liittyy paljon erilaisten liikkuvien työkoneiden, kuten kaivinkonei-

den, pyöräkuormaajien, maansiirtoautojen, jyrien, nostimien sekä betonointi- ja asfaltointi-

kaluston käyttöä. (Hagström et al. 2011.) Liikkuvat työkoneet toimivat useimmiten diesel-

moottorilla. Kasvihuonekaasu hiilidioksidin (CO2) lisäksi dieselkäyttöiset koneet aiheutta-

vat muita ympäristölle ja terveydelle haitallisia päästöjä ilmaan, kuten hiilimonoksidia (CO), 

typen oksideja (NOx), hiilivetyjä (HC) ja hiukkaspäästöjä (PM). (Fan 2017.) Ratkaisuja die-

selkoneiden päästöjen vähentämiseksi ovat muun muassa erilaiset päästökäsittelyjärjestel-

mät, kuten katalysaattorit ja suodattimet sekä uusiutuvista materiaaleista valmistetun poltto-

aineen käyttö öljypohjaisen sijasta (Majewski & Jääskeläinen 2019). Myös sähkö- ja hybri-

dikäyttöisiä työkoneita kehitetään ja tuodaan markkinoille yhä enenevissä määrin (Nylund 

et al. 2016).  
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1.1 Työn taustat 

 

Tämän diplomityön toimeksiantajana toimii Liikenneviraston tilalla vuoden 2019 alussa 

aloittanut Väylävirasto. Väyläviraston strategiassa linjataan seuraavasti: ”Erityisesti ilmas-

tonmuutos haastaa meidät väylänpidon toimenpiteiden lisäksi muuttamaan tapaamme liik-

kua ja liikuttaa sekä vastata liikenteen tarpeisiin pidemmällä aikajänteellä huomioiden tek-

nologian nopea kehittyminen, digitalisaatio sekä kaupungistuminen” (Väylävirasto 2019a). 

Ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen ovatkin Väyläviraston, kuten monen muunkin 

toimijan, suurimpia haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Liikenneviraston vuonna 2017 julkai-

semassa ympäristöohjelmassa todetaan ohjeiden uudistamisen ja hankintakäytäntöjen kehit-

tämisen olevan mahdollisia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen vähen-

tämiseksi. Liikennevirasto alkoi selvittää hankkeiden CO2-tavoitteiden asettamista vuonna 

2017. (Liikennevirasto 2017.)  

 

Työkoneiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista suurin osa syntyy käyttövaiheessa (Mo-

tiva 2018). Kasvihuonekaasu hiilidioksidi ei ole suoraan ympäristölle tai terveydelle haital-

linen, mutta aiheuttaa kasvihuoneilmiötä ja edistää ilmastonmuutosta estämällä maan pin-

nasta heijastuvan säteilyn pääsyn takaisin avaruuteen (Ilmasto-opas 2019). Vuonna 2015 

kaikkien Suomessa käytössä olleiden työkoneiden osuus tieliikenteen ja työkoneiden yh-

teenlasketuista hiilidioksidipäästöistä oli 19 prosenttia (Nylund et al. 2016). Suomessa hiili-

dioksidiekvivalenttipäästöt työkoneista ovat noin 2,5 Mt vuodessa. Työkoneet aiheuttavat 

yhteensä noin 8 prosenttia taakanjakosektorin eli päästökauppaan kuulumattomien toimialo-

jen kasvihuonekaasupäästöistä. (Ympäristöministeriö 2017.) EU:n asettama päästövähen-

nystavoite taakanjakosektorille vuoteen 2030 mennessä on 30 prosenttia vuoden 2005 tasoon 

verrattuna (Euroopan komissio 2018a). Väyläviraston toiminnasta vuosina 2010-2012 tehty 

hiilijalanjälkiselvitys arvioi valtion tieverkon rakentamisen ja ylläpidon hiilidioksidipääs-

töiksi 511 000 tonnia. Itse liikenteen päästöt olivat yli 16-kertaiset, 8,3 miljoonaa tonnia. 

(Väylävirasto 2019b.) Kuten silloisen Liikenneviraston (2016) raportissa todetaan: ”pidem-

mällä aikavälillä minkään yksittäisen toimenpidekokonaisuuden vaikutus ei ole riittävän 

suuri, vaan kaikki keinot on otettava käyttöön”. Täten myös tienrakennuksen päästöjen vä-

hennysmahdollisuuksien ja kustannusvaikutusten selvittäminen on perusteltua.  
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Työkoneista aiheutuvat lähipäästöt taas ovat haitallisia sekä ympäristölle että terveydelle. 

Ilmansaasteet ovat yksi suurimmista ennenaikaisen kuoleman aiheuttajista, johtaen vuonna 

2010 yli 400 000:een ennenaikaiseen kuolemaan Euroopassa (Euroopan komissio 2018). 

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan dieselpakokaasut ovat karsinogeenisiä ja aiheut-

tavat ihmisillä erityisesti keuhkosyöpää (IARC 2012). Hallituksen esityksessä (117/2018) 

arvioidaan päästövähennyksistä syntyvien terveyshyötyjen rahallisen arvon olevan 300 mil-

joonasta 1,2 miljardiin euroon, mikäli vuoden 2005 tasosta vähennetään päästöjä energia- ja 

ilmastostrategian mukaiselle tasolle vuoteen 2030 mennessä. Tästä noin kaksi kolmasosaa 

saavutettaisiin liikenteen ja työkoneiden mukautumisesta EURO- ja vaihesäädöksiin. (Hal-

lituksen esitys 117/2018.) Useaan kertaan päivitetty EU-direktiivi määrittää vaiheluokittain 

päästörajat uusille työkoneille nimellistehon mukaan (2016/1628/EU). Liikkuvista työko-

neista aiheutuvat päästöt ovat kasvaneet päästörajojen tiukentamisesta huolimatta, sillä tarve 

työkoneille kasvaa jatkuvasti ja niitä otetaan käyttöön yhä enemmän. Vuonna 2008 Euroo-

pan komission yhteinen tutkimuskeskus arvioi liikkuvista työkoneista peräisin olevien ty-

penoksidipäästöjen osuuden kasvavan vuosien 2005 ja 2020 välillä 16 prosentista 19 pro-

senttiin typen oksidien kokonaispäästöistä EU15-maissa, joihin myös Suomi kuuluu (Kra-

senbrink & Dobranskyte-Niskota 2008).  

 

Edellyttämällä urakan tarjoajilta esimerkiksi tietyn päästöluokan työkoneita, julkisen sekto-

rin tilaaja, tässä tapauksessa Väylävirasto, pystyy suoraan vaikuttamaan väylähankkeen 

päästöihin (Nylund et al. 2016). Myös Illman et al. (2013) kokoamassa hankeraportissa ko-

rostetaan hankinnan suunnittelun roolia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Hankinnan 

suunnittelussa pystytään huomioimaan hankinnan elinkaaren aikaiset vaikutukset ja esimer-

kiksi tarjouskilpailuissa valintakriteeriksi voidaan määrittää hiilidioksidipäästöjen vähentä-

minen kokonaisuudessaan tai tietyllä osa-alueella, kuten työkoneissa. Jotta hankinnan tavoit-

teet myös saavutetaan, on valvonnalla suuri merkitys hankinnan toteutuksessa. Esimerkkinä 

hankeraportissa ehdotetaan EU:n päästöluokituksia tarjousasiakirjavaatimuksena urakassa 

käytettävälle kalustolle. Koska Väylävirasto on valtakunnallisesti merkittävä tuotteiden ja 

palvelujen tilaaja, päästöjen vähentämistä pystytään edistämään laajasti myös viestimällä 

tarjoajille aiheen tärkeydestä. (Illman et al. 2013.) Tarjouskilpailun vähimmäisvaatimusten 

ja hankintakriteerien lisäksi muita tapoja kannustaa urakoitsijoita päästövähennyksiin ovat 

erilaiset bonusmallit ja kannustinjärjestelmät (Merenheimo et al. 2018). Tässä diplomityössä 
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tutkitaan, miten tilaaja voi edesauttaa vähentämään väylähankkeen rakennusvaiheessa käy-

tettävistä työkoneista ilmaan aiheutuvia päästöjä mahdollisimman kustannustehokkaasti.  

 

1.2 Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on selvittää väylähankkeen rakennusvaiheessa käytettävien työkoneiden 

päästövaikutuksia ilmaan ja sitä, millaiset kustannusvaikutukset päästöjen vähentämisellä 

erilaisin tekniikoin olisi hankkeiden tilaajalle. Tavoitteena on tutkia, mitä keinoja päästöjen 

vähentämiseksi on olemassa, millaisille väylähankkeille ne soveltuvat ja missä tilanteissa 

päästövähennysten edellyttäminen on tilaajan kannalta kustannustehokasta tai kannattavaa. 

Lisäksi tarkoituksena on luoda toimenpidekaavio päästövähennysten toteuttamiselle erityyp-

pisissä hankkeissa. Vähäpäästöisempinä ratkaisuina käsitellään tässä työssä sekä uusia, pa-

remman päästöluokan työkoneita, sähkö- ja hybridikoneita että jo olemassa oleviin laitteisiin 

sovellettavia teknisiä ratkaisuja, tässä tapauksessa pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä ja 

vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä (Majewski & Jääskeläinen 2019).  

 

Työssä tarkastellaan tilaajan keinoja vähentää työkoneiden päästöjä ilmaan väylähankkeen 

rakentamisen osalta ja arvioidaan niiden päästö- ja kustannusvaikutuksia Väyläviraston 

case-hankkeissa. Tarkasteltavina hankkeina käytetään vuonna 2018 valmistunutta E18 Ha-

mina−Vaalimaa -moottoritiehanketta sekä pienempää erillishanketta, jossa peruskorjattiin 

Virojoen katuverkostoa vuoden 2018 aikana. Tutkimusmenetelminä käytetään puolistruktu-

roituja haastatteluja sekä hankkeilta saatavaan aineistoon perustuvia laskelmia. Päästö- ja 

kustannuslaskelmien tekemiseksi hyödynnetään hankekohtaista dataa muun muassa työko-

netuntimääristä sekä hankkeissa käytettyjen työkoneiden malleista ja käyttöönottovuosista.  

 

Tämän diplomityön päätutkimuskysymys ja sen alakysymykset ovat: 

• Millaisia päästö- ja kustannusvaikutuksia erilaisilla työkoneiden päästövähen-

nystekniikoilla on väylähankkeen rakennusvaiheessa hankkeen ominaispiirteet 

huomioiden?  

o Millaisissa tilanteissa ja millä keinoin tilaajan on kustannuksiin nähden 

järkevää edellyttää urakoitsijoilta työkonepäästöjen vähentämistä?  
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o Miten erilaiset päästövähennyskeinot soveltuvat maarakennuksessa käy-

tettäviin työkoneisiin? 

 

Tässä diplomityössä käsitellään työkonepäästöistä sekä hiilidioksidia että lähipäästöjä. Työ 

keskittyy vain työkoneiden käytönaikaisten päästöjen tarkasteluun. Näin ollen työkoneen 

elinkaaren muiden vaiheiden aikana syntyvät päästöt jätetään huomioimatta. Nylundin et al. 

(2016) mukaan työkoneiden käytön tehostaminen on yksi potentiaalisimpia päästövähennys-

keinoja, mutta tässä työssä keskitytään teknisiin ratkaisuihin eikä koneenkuljettajien toimin-

nan tai koneiden käytön tehostamista oteta huomioon. Väylähankkeen elinkaaren kannalta 

tutkittava vaihe on rakennusvaihe, joten esimerkiksi kunnossapidon ja korjausten aiheutta-

mia päästöjä ei huomioida. Poikkeuksena tähän on case-hanke E18 Hamina ̶ Vaalimaalla 

moottoritien rakentamisen yhteydessä tehtyjen vanhan pääväylän kunnostustöiden sisällyt-

täminen laskelmiin. Lähipäästöjen terveysvaikutuksia käsitellään pääasiassa sivullisten kan-

nalta, sillä terveyshaitat työntekijöille lukeutuvat työsuojelun piiriin.  

 

Työ on rajattu koskemaan dieselmoottoreita, joita käytetään valtaosassa työkoneista. Työ-

koneiksi luetaan EU-asetuksessa (2016/1628/EU) määritellyt liikkuvat työkoneet, eli liikku-

vat koneet ja ajoneuvot, ”joita ei ole tarkoitettu matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen tie-

liikenteessä”. Poikkeuksena edelliseen, tähän työhön otetaan mukaan myös liikenteen seassa 

kulkevat, rakennusmateriaaleja ja -massoja kuljettavat kuorma-autot, sillä niiden osuus voi 

väylähankkeen rakennusvaiheessa olla hyvinkin merkittävä. Ne eivät kuitenkaan useim-

missa tapauksissa sisälly työssä työkoneista esitettyihin tilastotietoihin, jotka kattavat pää-

asiassa vain ei-tieliikennekäyttöön tarkoitetut työkoneet. Kustannusten osalta tarkastelu ra-

jataan suoraan tilaajalle suuntautuviin kuluihin, eli esimerkiksi pää- ja aliurakoitsijoiden vä-

lisiä kustannusrakenteita ei oteta huomioon.  

 

1.3 Työn rakenne  

 

Tämä diplomityö koostuu teoria- ja empiriaosista. Teoriaosan aluksi toisessa luvussa käy-

dään läpi työkoneista aiheutuvia päästöjä ilmaan, päästösääntelyn historiaa, nykytilaa ja tu-

levaisuutta Suomessa sekä erilaisia ratkaisuja ja tekniikoita päästöjen vähentämiseksi. Kol-
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mannessa luvussa käsitellään työkoneiden päästöjä ilmaan väylärakennuksen kannalta. Lu-

vussa tarkastellaan työkoneiden todellisiin päästöihin vaikuttavia tekijöitä, erilaisten väylä-

hankkeiden ominaispiirteiden vaikutusta työkonepäästöihin sekä päästöjen syntymistä ra-

kentamisen eri vaiheissa ja koneluokittain. Lisäksi tarkastellaan julkisia hankintoja ja tilaa-

jan ohjauskeinoja päästöjen vähentämiseksi. Neljännessä luvussa käsitellään erilaisten väy-

lähankkeiden ominaispiirteiden vaikutusta konetyön kustannuksiin ja perehdytään eri pääs-

tövähennystekniikoiden kustannuksiin. Päästövähennysmahdollisuuksia ja -velvoitteita tar-

kastellaan lyhyesti myös urakoitsijan näkökulmasta.  

 

Työn empiriaosassa perehdytään vähäpäästöisten työkoneiden ja tekniikoiden käyttömah-

dollisuuksiin, päästövähennysratkaisuihin sekä niistä aiheutuviin kustannuksiin. Urakoitsi-

jahaastattelujen tekeminen ja niistä saadut tulokset käydään läpi viidennessä luvussa. Kuu-

des luku sisältää case-tutkimuksessa tarkasteltavien päästövähennystekniikoiden valinnan 

perustelut sekä tutkittavien case-hankkeiden, E18 Hamina−Vaalimaa ja E18 HaVa Virojoen 

katujen peruskorjaus, esittelyt. Lisäksi luvussa esitetään tehdyt päästövähennys- ja kustan-

nuslaskelmat ja niihin perustuva tulosanalyysi. Tulosten perusteella luodaan toimenpidekaa-

vioiden avulla ehdotelma siitä, millainen lähestymistapa päästövähennysvelvoitteiden käyt-

töönottoon sopii erityyppisissä hankkeissa. Johtopäätöksissä työn tuloksia tarkastellaan laa-

jemmassa mittakaavassa erilaisiin hankkeisiin soveltaen ja yhteenvedossa käydään tiiviste-

tysti läpi työn pääkohdat sekä tärkeimmät tutkimustulokset.  
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2 TYÖKONEIDEN PÄÄSTÖT ILMAAN, NIIDEN SÄÄNTELY JA 

PÄÄSTÖVÄHENNYSTEKNIIKAT 

 

Ajoneuvomarkkinoita on hallinnut perinteisesti kaksi polttomoottorityyppiä: kipinäsytyttei-

nen ottomoottori sekä puristussytytteinen dieselmoottori, jota kutsutaan englanniksi myös 

CI-moottoriksi (Compression Ignition Engine) (Blanco-Rodriguez 2014, 3). Valtaosa, lähes 

90 prosenttia, Suomessa käytettävistä työkoneista on dieselkäyttöisiä, kuten kuva 2-1 osoit-

taa. Myös tieliikennekäyttöiset kuorma-autot toimivat pääasiassa dieselmoottoreilla.  

 

 

Kuva 2-1. Työkoneissa käytetyn polttoaineen jakauma Suomessa (t/a). (Nylund et al. 2016) 

 

Tässä luvussa esitellään dieselmoottorista aiheutuvia päästöjä ja niiden sääntelyä sekä kei-

noja päästöjen vähentämiseksi. Ensin tutustutaan dieselmoottorin pakokaasukoostumukseen 

sekä päästöjen ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Työkoneiden päästösääntelyä käsitellään 

historian, nykytilan ja tulevaisuuden näkökulmista. Lisäksi käydään läpi erilaisia teknisiä 

ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.  

  

2.1 Dieselmoottorin pakokaasukoostumus ja päästöt 

 

Dieselmoottorin suurin etu on sen hyvä polttoainehyötysuhde, joka on noin 40 prosenttia. 

Tästä syystä polttoaineen kulutus on esimerkiksi ottomoottoriin verrattuna vähäistä, minkä 

takia polttoainekustannukset ja hiilidioksidipäästöt pysyvät verrattain pieninä. Lisäksi die-

selmoottorit sietävät hyvin esimerkiksi ilman ja polttoaineen suhteen sekä sylinterin paineen 

muutoksia ja niiden vääntömomentti on hyvä. (Rakopoulos & Giakoumis 2009, 1.) Diesel-

moottorin toiminta eroaa ottomoottorista lähinnä polttoaineen syötön ja sytytyksen osalta: 
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dieselmoottorissa polttoaine syttyy paineen kasvamisen seurauksena, jolloin sytytystulppia 

ei tarvita. Vanhemmissa dieselmoottoreissa polttoaine syötetään ensin esikammioon, mutta 

nykyisissä moottoreissa se ohjataan suoraan palotilaan sylinterissä. Dieselmoottorin työtah-

teja on neljä. Männän liikkuessa alaspäin palotilaan pääsee ilmaa ja polttoainetta, ja kun 

mäntä liikkuu ylös, puristusvoima sytyttää seoksen. Syttymisen seurauksena mäntä liikkuu 

jälleen alas, ja palatessaan vielä takaisin ylös palamiskaasut poistuvat sylinteristä pakojär-

jestelmän kautta ilmakehään. (Motiva 2016a.)  

 

Kasvihuonekaasu hiilidioksidin (CO2) lisäksi dieselkoneista syntyviä ympäristölle ja tervey-

delle haitallisia päästöjä ilmaan ovat muun muassa hiilimonoksidi eli häkä (CO), typen ok-

sidit (NOx), hiilivedyt (HC) sekä hiukkaset eli partikkelit (PM) (Fan 2017). Näistä merkittä-

vimpiä ovat hiilidioksidin lisäksi typen oksidit sekä hiukkaspäästöt. Kuva 2-2 esittää eri 

päästöjen pitoisuuksia dieselmoottorin pakokaasussa. Pienin, noin yhden prosentin osuus 

pakokaasuista sisältää haitallisten hiilimonoksidin, hiilivetyjen, typen oksidien ja hiukkasten 

pitoisuudet.  

 

 

Kuva 2-2. Dieselmoottorin pakokaasukoostumus. (Reşitoğlu et al. 2014 mukaillen) 

 

Hiilidioksidin (CO2) syntyminen on suoraan verrannollista polttoaineen kulutukseen 

(Blanco-Rodriguez 2014, 4). Hiilidioksidi on ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista mer-

kittävin 63 prosentin osuudellaan ihmistoiminnan aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä 

(Euroopan komissio 2019). Kuten Illman et al. (2013) toteaa, ”hiilidioksidipäästöt ovat vain 

yksi – vaikkakin erittäin merkittävä – ympäristövaikutusten mittari”. Hiilidioksidipäästöjen 
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osuus päästövähennyskeskustelussa on kuitenkin huomattavasti muita päästöjä ilmaan, 

myös muita kasvihuonekaasuja, suurempi. Illmanin et al. (2013) mukaan muutos voi olla 

helpompi toteuttaa, kun tarkasteltavana ovat ensin vain hiilidioksidipäästöt. Tämän jälkeen 

muiden päästöjen ja ympäristövaikutusten huomioiminen helpottuu (Illman et al. 2013). Tu-

lisi kuitenkin pitää mielessä, että tiettyjen kasvihuonekaasujen kasvihuoneilmiötä voimis-

tava vaikutus on moninkertainen hiilidioksidiin verrattuna (EPA 2019), ja keskittyessä hiili-

dioksidiin tuleekin varmistaa, ettei päästövähennyksiä yhdellä osa-alueella tehdä muiden 

päästöjen kasvun kustannuksella. Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä vertaillessa olisikin 

hyvä puhua hiilidioksidiekvivalenteista, jotka ottavat huomioon myös muiden päästöjen kas-

vihuonevaikutuksen hiilidioksidiin suhteutettuna (Ilmatieteen laitos 2018). Toisaalta tien- ja 

radanpidossa valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä on nimenomaan hiilidioksidia (Hagström 

et al. 2011), mutta työkoneet päästävät myös pieniä määriä metaania (CH4) ja dityppioksidia 

(N2O) (Ympäristöministeriö 2017).  

 

Muut dieselkoneiden käytöstä syntyvät kaasut taas aiheuttavat muunlaisia ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia vaikutuksia, mutta eivät ole suoraan yhteydessä kasvihuoneilmiön ai-

heuttamaan ilmaston lämpenemiseen.  Typen oksidien syntyminen dieselmoottorissa perus-

tuu pääasiassa palamislämpötilaan. Mitä korkeampi palamisprosessin lämpötila on, sitä 

enemmän typen oksideja syntyy. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa happipitoi-

suus ja palamisen kesto. (Rakopoulos & Giakoumis 2009, 155.)  Suurin osa, noin 70-90 

prosenttia dieselmoottorissa syntyvistä typen oksideista on typpimonoksidia (NO) ja loput 

pääasiassa typpidioksidia (NO2) (Blanco-Rodriguez 2014, 3). Typen oksidien määrää voi-

daan vähentää tehokkaimmin laskemalla lämpötilaa sylinterissä esimerkiksi pakokaasujen 

kierrätysjärjestelmällä tai muuttamalla polttoaineen ruiskutuksen ajoitusta (Rakopoulos & 

Giakoumis 2009, 156). Maailmanlaajuisesti tieliikenne ja erityisesti dieselkäyttöiset ajoneu-

vot aiheuttavat 40-70 prosenttia typen oksidipäästöistä.  Typen oksideilla on ympäristöä hap-

pamoittava vaikutus ja ne lisäävät rehevöitymistä ja ravinnekuormitusta. Typen oksidien ai-

heuttamat happosateet voivat vaikuttaa ekosysteemeihin sekä maalla että vedessä.  Ilmake-

hässä typen oksidit muodostavat troposfääristä eli alailmakehän otsonia, joka on savusumun 

pääkomponentti. Savusumu on ongelmana erityisesti suurkaupungeissa. Typen oksidit vai-



19 

 

kuttavat hengityksen kautta myös suoraan ihmisten ja muiden eliöiden terveyteen. Typpidi-

oksidi (NO2) on jopa viisi kertaa typpimonoksidia (NO) myrkyllisempää ja aiheuttaa keuh-

kosairauksia sekä heikentää vastustuskykyä hengitystieinfektioille. (Reşitoğlu et al. 2014.)  

 

Epätäydellisessä palamisessa syntyy hiukkaspäästöjä eli partikkeleita (PM) osittain pala-

matta jääneen polttoaineen ja voiteluöljyn hiilivetyjen aiheuttamana (Rakopoulos & Gia-

koumis 2009, 141). Ilmanlaatuasetuksessa (79/2017) hiukkaset jaetaan hengitettäviin hiuk-

kasiin PM10 ja pienhiukkasiin PM2,5 niiden koon mukaan. Hengitettävillä hiukkasilla tarkoi-

tetaan halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin ja pienhiukkasilla alle 2,5 mikrometrin hiukkasia. 

Tyypillisesti dieselmoottorin synnyttämät partikkelit ovat kooltaan vaihtelevia, halkaisijal-

taan noin 20 nanometristä 10 mikrometriin (Rakopoulos & Giakoumis 2009, 141). Yli 90 

prosenttia partikkeleista kuitenkin on halkaisijaltaan alle 1 mikrometrin pienhiukkasia 

(Reşitoğlu et al. 2014). Noen eli hiilen osuus dieselpartikkeleista on tyypillisesti 40-50 pro-

senttia. Muita partikkelien ainesosia ovat osittain palanut polttoaine ja voiteluöljy, vesi, sul-

faatit ja kovametallit. Palamattoman polttoaineen ja voiteluöljyn osuus partikkelien koostu-

muksesta voi vaihdella hyvin paljon, alle 10 massaprosentista jopa yli 90:een moottorista ja 

prosessiolosuhteista riippuen. (Rakopoulos & Giakoumis 2009, 142.)  Pien- ja hengitettävät 

hiukkaset aiheuttavat hengityselimistöön päästessään vakavia terveyshaittoja, kuten astmaa, 

keuhkosyöpää, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja ennenaikaista kuolemaa. Hiuk-

kaset saastuttavat myös ympäristöä esimerkiksi likaamalla rakennuksia, heikentämällä nä-

kyvyyttä ja maatalouden tuottavuutta sekä kiihdyttämällä ilmastonmuutosta. (Reşitoğlu et 

al. 2014.)  

 

Hiilimonoksidia eli häkää (CO) syntyy dieselmoottorissa epätäydellisen palamisen sivutuot-

teena johtuen matalasta ilman ja polttoaineen suhteesta. Sen osuus pakokaasuista on suhteel-

lisen pieni verrattuna ottomoottoriin. Se on kuitenkin ympäristölle ja terveydelle vaarallinen, 

väritön, hajuton ja mauton kaasu. (Blanco-Rodriguez 2014, 4.) Ilmakehässä hiilimonoksidi 

muodostaa muiden yhdisteiden kanssa metaania ja otsonia voimistaen näin välillisesti kas-

vihuoneilmiötä (Tilastokeskus 2019). Hengityksen kautta verenkiertoon päästessään hiili-

monoksidi estää punasoluilta hapen kuljetuksen. Ilman häkäpitoisuuden ollessa riittävän 

suuri, se voi johtaa ensin keskittymisen heikentymiseen, hitaisiin reflekseihin ja lopulta tu-

kehtumiseen. (Reşitoğlu et al. 2014.) 
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Myös hiilivetyjä (HC) syntyy epätäydellisessä palamisessa. Syynä tähän on yleensä liian 

matalat lämpötilat lähellä sylinterin seinämiä. Hiilivetyjen koostumukseen vaikuttavat muun 

muassa polttoaineen ominaisuudet, moottorin säädöt ja malli. Hiilivetyjen määrä voi olla 

pakoputkesta lähtiessä runsaasti sylinteristä lähtevien hiilivetyjen määrää pienempi. Ilmake-

hässä hiilivedyt muodostavat alailmakehän otsonia reagoimalla muiden ilmansaasteiden 

kanssa. Noin puolet otsonia muodostavista päästöistä aiheutuu liikenteestä. Hiilivedyt ovat 

myös terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja aiheuttaen hengitysteiden ärsytystä ja syö-

pää. (Reşitoğlu et al. 2014.)  

 

2.2 Työkoneiden päästösääntely Suomessa 

 

Monissa maissa työkoneiden ja rakentamisessa käytettävän kaluston päästöt on nykyään si-

sällytetty laillisesti velvoittavan päästökriteeristön piiriin. Rakennusyrityksiltä ja -hankkeilta 

voidaan edellyttää esimerkiksi vuosittaisia päästöraportteja, ympäristövaikutusten arviointia 

tai sopeutumisstrategioita. Joissakin maissa liikkuvien työkoneiden markkinoiden sidosryh-

mien vastustus on tosin jarruttanut päästörajoitusten tiukentamista. (Fan 2017.) Koska esi-

merkiksi rekoissa käytetään paljon dieselmoottoreita, päästöjen sääntelyssä keskityttiin 

1990-luvulla ensin tieliikenteeseen. Tämän takia liikkuvien työkoneiden, eli tieliikenteen ul-

kopuolella käytettävien ajoneuvojen päästösääntelyn eteneminen on ollut nopeaa, ja raja-

arvoja on kiristetty verrattain tiukalla tahdilla niin Yhdysvalloissa (Tier-luokitus), Euroopan 

Unionissa kuin Japanissakin. (Deere & Company 2017.)  

 

2.2.1 Työkoneiden päästösääntelyn historia ja nykytila 

 

Toistaiseksi Euroopassa työkoneiden hiilidioksidipäästöjä ei rajoiteta lainsäädännöllä, vaan 

ilmoitus moottorin osalta riittää (Nylund et al. 2016). Suomessa ja muualla Euroopassa liik-

kuvien työkoneiden (NRMM, Non-Road Mobile Machinery) päästösääntely perustuu EU:n 

työkoneiden päästödirektiiviin ja siinä määriteltyyn vaiheluokitukseen. Stage- eli vaiheluo-

kitus vastaa tieliikennekäytössä olevan raskaan kaluston EURO-luokitusta. Pääasiassa sään-

tely koskee molemmissa häkä-, typenoksidi-, pienhiukkas- ja hiilivetypäästöjä. (Bergman et 

al. 2015.) Tässä työssä käsiteltävästä kalustosta tieliikennekäyttöinen kuljetuskalusto, kuten 
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maansiirtoon tarkoitetut kuorma-autot kuuluvat vaiheluokituksen sijasta EURO-luokituksen 

alaisuuteen. Seuraavaksi käsitellään EURO-luokituksen kehittyminen lyhyesti, minkä jäl-

keen siirrytään tarkastelemaan muita työkoneita koskevaa vaiheluokitusta.  

 

Raskaan liikenteen EURO-luokitus sisältää tällä hetkellä kuusi luokkaa, I-VI. EURO-

luokkajärjestelmä luotiin alun perin vuonna 1988 direktiivillä 88/77/EEC. Vuosien saatossa 

tähän on tullut lukuisia päivityksiä ja VI-luokasta lähtien EURO-sääntely muutettiin direk-

tiiveistä säädöksiksi, jotka sitovat EU-jäsenmaita suoraan sellaisenaan. EURO I otettiin 

käyttöön vuonna 1992. EURO II tuli voimaan vuosina 1996 ja 1998. Vuonna 1999 tullut 

direktiivi 1999/96/EC määritteli EURO III-, IV- ja V-luokat, jotka tulivat voimaan loka-

kuussa vuosina 2000, 2005 ja 2008. Vuoden 2005 direktiivissä EURO IV- ja EURO V-luok-

kien päästörajat kuitenkin määritettiin uudelleen. Tällä hetkellä voimassa oleva EURO VI 

määritettiin asetuksella 595/2009 ja se otettiin käyttöön vuosina 2013 ja 2014. Uusimmassa 

luokassa säännellään hiukkasten massan lisäksi myös hiukkaslukumäärää (PN). Kaikkien 

EURO-luokkien voimaan astuessa sääntely on koskenut alkuun vain uusia markkinoille tuo-

tavia moottoreita, ja pääasiassa voimaantulo kaikille ajoneuvoille on tapahtunut vuotta myö-

hemmin. Raskaan liikenteen EURO-luokkien päästörajat vakiotilatestauksessa on esitetty 

taulukossa 2-1. (DieselNet 2018.) 

 

Taulukko 2-1. Raskaan liikenteen EURO-luokkien voimaantulot ja päästörajat. (DieselNet 2018) 

 

 

Liikkuvia työkoneita koskevat vaiheluokat I ja II määritettiin vuonna 1997 direktiivillä 

97/68/EY. Alkuperäisestä direktiivistä on tullut muutettuna yhteensä viisi uutta direktiiviä 

vuosina 2002-2012. (DieselNet 2016.) Vaihe I otettiin käyttöön vuonna 1999 ja vaihe II 

CO HC NOx PM PN [1/kWh]

EURO I ≤ 85 kW, 1992 4,5 1,1 8,0 0,612

> 85 kW, 1992 4,5 1,1 8,0 0,36

EURO II 10/1996 4,0 1,1 7,0 0,25

 10/1998 4,0 1,1 7,0 0,15

EURO III 10/2000 2,1 0,66 5,0 0,10

EURO IV 10/2005 1,5 0,46 3,5 0,02

EURO V 10/2008 1,5 0,46 2,0 0,02

EURO VI 01/2013 1,5 0,13 0,40 0,01 8.0×10^11

Päästörajat [g/kWh]
Luokka Voimaantulo
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moottoritehoon perustuen vuosina 2001-2004 (97/68/EY). Niiden piiriin lukeutuivat esimer-

kiksi pyöräkuormaajat, työmailla käytettävät kuorma-autot, puskutraktorit, kaivurit ja nosti-

met. Vuonna 2002 myös pienille kipinäsytytteisille moottoreille ja eri kokoisille vaki-

onopeusmoottoreille asetettiin raja-arvot direktiivillä 2002/88/EY. (DieselNet 2016.)  

 

Vaiheet III ja IV määritettiin työkoneille huhtikuussa 2004 direktiivillä 2004/26/EY. Vaihe 

III on jaettu kahteen osaan, ja moottorin nettotehoon perustuen vaihe IIIA muille kuin vaki-

onopeusmoottoreille astui voimaan vuosina 2006-2008 ja vakionopeusmoottoreille vuosina 

2011-2012. Vaihe IIIB muille kuin vakionopeusmoottoreille otettiin käyttöön 2011-2013. 

Vaihe IV taas tuli voimaan vuosina 2014-2015. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot ovat voineet 

lykätä vaatimusten voimaantuloa kahdella vuodella tapauksissa, joissa moottori on valmis-

tettu ennen voimaantulon määräaikaa. (2004/26/EY.) Näin meneteltiin myös vaiheiden I ja 

II kohdalla. Lisäksi esimerkiksi vaihetta IV koskien moottorivalmistaja on voinut hakea 

joustavaan järjestelmään perustuvaa markkinointilupaa edellisen päästövaiheen moottoreille 

(Trafi 2017a). Vuonna 2010 direktiivillä 2010/26/EU tarkennettiin luokkien IIIB ja IV tes-

taamiseen ja hyväksyntään liittyvää kriteeristöä (DieselNet 2016). Kuva 2-3 havainnollistaa 

päästöraja-arvojen kehitystä vaiheiden I ja IV välillä.  

 

 

Kuva 2-3. Vaiheiden I- IV päästöjen raja-arvojen kehittyminen. (Deere & Company 2017 mukaillen) 

 

Kuvassa 2-3 eriväriset laatikot kuvaavat eri moottoritehoja. Vaaka-akselilla esitetään ty-

penoksidien raja-arvot. Kuten kuvasta nähdään, esimerkiksi vaiheiden IIIB ja IV välinen 
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typenoksidien raja-arvon kiristys on 80 prosenttia. Käytännön tasolla vaatimuksen täyttämi-

nen edellyttää pakokaasujen jälkikäsittelyä esimerkiksi SCR-tekniikalla (Bergman et al. 

2015).  Pystyakselin hiukkasrajat kiristyivät jo vaiheessa II puoleen alkuperäisestä ja vai-

heessa IIIB raja-arvon kiristys oli 90 prosenttia vaiheen IIIA tasosta. Hiukkasten osalta vaihe 

IV ei tehnyt eroa edelliseen nähden lukuun ottamatta pieniä, 37-55 kilowatin nettotehon 

moottoreita. 

 

Esitys asetuksesta 2016/1628 julkaistiin vuonna 2014 ja asetus viimeisteltiin syyskuussa 

2016. Siitä lähtien vaiheluokitukseen on kuulunut myös vaihe V. Asetuksella on korvattu 

alkuperäinen direktiivi vuodelta 1997 sekä siihen vuosien mittaan tulleet muutokset. Ase-

tuksessa on lisätty moottoriluokkia nettotehoon ja koneen käyttötarkoitukseen perustuen. 

Päästörajoja on tiettyjen päästöjen ja moottoriluokkien osalta tiukennettu, ja uutena on ase-

tettu hiukkaslukumäärän raja-arvot 19-560 kW:n dieselkoneille. (DieselNet 2016.) Vaihe-

luokkien I-V päästöraja-arvot liikkuville työkoneille on esitetty liitteessä I.  

 

Vaihe V tuli voimaan alle 56 ja yli 130 kilowatin moottoreille tammikuussa 2019. 56-130 

kilowatin moottoreiden osalta se otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Vaihe V kattaa alle 

56 kilowatin moottoreista dieselmoottorit ja muista teholuokista kaikki työkonemoottorityy-

pit. (Motiva 2018.) Joustolupia ei enää myönnetä vaihetta V koskien, mutta vanhat tyyppi-

hyväksynnät ja edellisiä vaiheita koskevat joustoluvat pysyvät edelleen voimassa. Myös siir-

tymävaiheen moottoreita, jotka ovat valmistuneet ennen vaiheen V voimaantuloa ja täyttävät 

edellisen vaiheen vaatimukset, saa tuoda markkinoille vielä kahden vuoden ajan. (Traficom 

2017b.)  

 

Sveitsissä rakennuskalustossa on edellytetty käytettävän hiukkassuodattimia jo vuodesta 

2002 lähtien, ja EU-maista tätä esimerkkiä ovat seuranneet myös Saksa, Itävalta ja Alanko-

maat. Voimaan tullessaan EU:n vaihe V on maailman tiukin liikkuvia työkoneita koskeva 

päästökriteeristö. Käytännössä vaiheen V päästöraja-arvojen noudattaminen edellyttää hiuk-

kassuodattimia kaikissa 19-560 kilowatin nettotehon moottoriluokissa. (ICCT 2016.) Ku-

vassa 2-4 näkyy EU:n vaiheiden IIIB, IV ja V typenoksidien ja hiukkasten päästörajat 130-
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560 kilowatin moottoreille verrattuna Yhdysvaltojen viimeisimpään Tier 4-sääntelyyn. Ku-

ten kuva 2-4 osoittaa, hiukkasten osalta vaiheen V päästörajat ovat 25 prosenttia pienemmät 

kuin Yhdysvaltojen viimeisin Tier 4.  

 

 

Kuva 2-4. EU:n ja Yhdysvaltojen liikkuvien työkoneiden päästörajojen vertailu. (ICCT 2016 mukaillen) 

 

Suomessa laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julki-

sissa hankinnoissa (1509/2011) säätelee julkisia hankintayksiköitä ajoneuvojen ja henkilö-

kuljetuspalvelujen osalta. Vaikutusten huomiointi kohdistuu energiankulutukseen sekä hii-

lidioksidi-, typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöihin. (Bergman et al. 2015.) Laki ei kui-

tenkaan koske työkoneita tai urakoita, eli ympäristövaikutusten huomioiminen on näissä ta-

pauksissa hankintaorganisaation käsissä.   

 

2.2.2 Työkoneiden päästösääntelyn tulevaisuus ja päästötavoitteet 

 

Mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan pysäyttää 1,5 celsiusasteeseen, IPCC:n (2018) mu-

kaan kasvihuonekaasupäästöjen on saavutettava nollataso vuoden 2050 paikkeilla. Tämä tu-

lee vaatimaan ankaria ja kauaskantoisia toimenpiteitä kaikilla päästöjä aiheuttavilla osa-alu-

eilla, liikenne ja rakentaminen mukaan lukien. Samanaikaisesti hiilidioksidia tulisi sitoa sa-

tojen gigatonnien edestä (IPCC 2018). Lisähaasteita aiheuttaa erityisesti kehittyvien suur-

valtojen, kuten Kiinan ja Intian, elintason nousu sekä maapallon väkiluvun kasvaminen en-

tisestään.  
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EU:n tavoitteena on vähentää taakanjakosektorin eli päästökauppajärjestelmän piiriin kuu-

lumattomien toimialojen, joihin sekä liikenne että rakentaminen kuuluvat, päästöjä yhteensä 

30 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tähän ohjaavat kansalliset pääs-

tötavoitteet. Koska eri maiden resurssit päästövähennysten tekemiseksi vaihtelevat, EU:n 

jäsenvaltiokohtaiset vähennystavoitteet vaihtelevat 0 ja 40 prosentin välillä. Suomen osalta 

vähennystavoite on määritetty 39 prosenttiin. (Euroopan parlamentti 2018a.) Taakanja-

kosektorin osalta päästöt laskivat vuoteen 2016 mennessä 11 prosenttia vuoden 2005 tasosta. 

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena oli 10 prosentin lasku, joten sen osalta tavoite on yli-

tetty. (Euroopan parlamentti 2018b.) Toisaalta ympäristöministeriön (2017) mukaan nyky-

toimilla ei saavuteta 39 prosentin vähennystavoitetta, vaan ”ero niiden ja päästövähennys-

polun välillä kasvaa tasaisesti jaksolla 2021-2030”. Kuva 2-5 esittää työkoneiden päästöjen 

kehitystä vuodesta 2005 lähtien. Teollisuudessa ja rakentamisessa käytettävien työkoneiden 

osuus on osa-alueista suurin, ja vuodesta 2015 vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan 

päästötasossa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia vuodesta 2017 lähtien.  

 

 

Kuva 2-5. Työkoneiden päästöjen kehitys 2005-2014 ja arvio vuoteen 2030 saakka. (Ympäristöministeriö 

2017) 

 

Valtioneuvoston hyväksymässä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tarkastellaan 

toimia, joilla EU:n asettamiin päästötavoitteisiin päästäisiin. Kuten todettu, työkoneiden 

käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt eivät vielä toistaiseksi kuulu päästösääntelyn piiriin. 
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Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa työkoneet ovat kuitenkin omana taakanjakosektorin 

osa-alueenaan, ja yhtenä toimenpiteenä on linjattu niiden hiilidioksidipäästösääntelyn kehit-

täminen EU-tasolla. Muita mahdollisia toimenpiteitä päästövähennyksiin pääsemiseksi ovat 

muun muassa bionesteen sekoitevelvoite kevyeen polttoöljyyn, biokaasun käytön edistämi-

nen sekä vähäpäästöisen työkonekannan kasvattaminen julkisten hankintojen kautta. Toi-

menpiteiden päästövähennysvaikutukseksi on arvioitu -0,5 Mt CO2 vuoteen 2030 mennessä. 

Liikenne-kategoriassa, johon kuorma-autot lukeutuvat, päästövähennystoimenpiteinä esite-

tään liikennevälineiden energiatehokkuuden parantamista sekä fossiilisten polttoaineiden 

korvaamista uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä polttoaineilla ja käyttövoimilla. (Ympäristömi-

nisteriö 2017.)  

 

Tulevaisuudessa päästörajoja työkoneiden hiilidioksidille on siis odotettavissa, sillä ”sääte-

lyn ulottaminen CO2 -päästöihin ohjaisi EU:ssa työkonesektorilla toimivien valmistajien ke-

hitystyötä ja takaisi laskevan kasvihuonekaasujen päästökehityksen työkonekannan uusiutu-

misen myötä”. Työkoneiden kohdalla haasteena onkin hiilidioksidin ja muiden ilmansaaste-

päästöjen vähentäminen samanaikaisesti. (Ympäristöministeriö 2017.) Lähipäästöjä diesel-

koneista säänneltäneen jatkossakin jo olemassa olevan EU-lainsäädännön EURO- ja vaihe-

luokitusten avulla. Moottorivalmistajat toivoisivat päästösääntelyn olevan yhtenäistä ympäri 

maailman, joten erityisesti EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin viranomaisiin kohdistuu paine 

yhtenäistää lainsäädäntöjä koskien liikkuvien työkoneiden päästörajoja (DieselNet 2016). 

Tämän takia on oletettavaa, että tulevaisuudessa päästöjen raja-arvoja tullaan tiukentamaan 

 Yhdysvaltojen ja Japanin osalta EU:n vaiheen V tasolle.   

 

2.3 Työkoneiden päästövähennystekniikat 

 

Jotta tiukkoihin päästötavoitteisiin ja päästörajavaatimuksiin päästäisiin, on uusiin tai jo käy-

tössä olevien dieselmoottoreihin asennettavien pakokaasujen käsittelyjärjestelmien lisäksi 

kehitettävä myös muita päästöjä vähentäviä vaihtoehtoja. Tässä työssä tutkitaan vaihtoeh-

toisten polttoaineiden ja sähkökäyttöisen kaluston käyttöä. Seuraavaksi nämä päästövähen-

nystekniikat esitellään tarkemmin.  

 



27 

 

2.3.1 Uudet moottorit 

 

Päästövähennyskeinoista uuden kaluston hankkiminen on erityisesti lähipäästöjen vähentä-

misen kannalta toimiva ratkaisu, sillä EURO- ja vaiheluokitusten mukaisesti EU-

markkinoille tuotavien moottoreiden tulee täyttää voimassa olevien luokkien päästörajat. 

Uusissa moottoreissa käytettävä tekniikka on usein vanhaa energiatehokkaampaa, mikä edis-

tää myös hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Päästöjen syntymistä pystytään ehkäisemään 

muun muassa polttoaineen syötön optimoinnilla, säätelemällä palotilaan saapuvaa ilmaa, pa-

kokaasujen takaisinkierrätyksellä sekä palotilan muotoilulla (Majewski & Jääskeläinen 

2019). 

 

Polttoaineen syöttöä voidaan hallita mukauttamalla syötön painetta, nopeutta tai ajoitusta. 

Kaikilla näillä pyritään vähentämään erityisesti typen oksidien ja pienhiukkasten syntymistä.  

Painetta lisäämällä polttoainepisaroiden koko pienenee ja polttoaine pääsee paremmin sylin-

teriin ja sekoittumaan ilman kanssa. Sekoittumista voidaan edistää myös esimerkiksi suutin-

ten muotoilulla. Näin vähennetään partikkelien syntymistä ja parannetaan polttoainehyöty-

suhdetta, jolloin moottorin energiatehokkuus kasvaa. Syötön ajoitusta voidaan kontrolloida 

sähköisesti joko pienhiukkasten tai typen oksidien synnyn rajoittamiseksi. Palamisproses-

sissa aikainen polttoaineen syöttö nostaa painetta ja lämpötilaa sylinterissä, jolloin puhdas 

palaminen vähentää pienhiukkasten määrää mutta lisää typen oksidien syntymistä. Syöttöä 

viivyttämällä vaikutus taas on päinvastainen. (Dallman et al. 2018.)  

 

Palotilaan tulevan ilman hallinnalla tarkoitetaan ilman liikkeen, lämpötilan ja paineen sään-

telyä sen saapuessa sylinteriin. Puhtaan palamisen edistämiseksi prosessin on saatava tar-

peeksi happea. Lisäämällä palotilaan saapuvaa ilmaa ilman paine ja tiheys kasvavat, mikä 

myös osaltaan edistää puhdasta palamista. Turboahtimilla voidaan kasvattaa sylinteriin syö-

tettävän ilman painetta, ja korkeamman ilma-polttoainesuhteen ansiosta pienhiukkaspäästöt 

vähenevät ja moottorin tulo- ja poistopaineen välisten erojen kontrollointi helpottuu. Sillä 

taas voidaan parantaa pakokaasujen takaisinkierrätyksen tai jälkikäsittelyjärjestelmien toi-

mivuutta. (Dallman et al. 2018.) 
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Pakokaasujen takaisinkierrätyksellä eli EGR:llä (Exhaust Gas Recirculation) pyritään ehkäi-

semään typen oksidien syntyä alentamalla palamislämpötilaa ja palotilan happipitoisuutta. 

Pakokaasujen takaisinkierrätys perustuu paine-eroihin ennen ja jälkeen moottorin. Ilman si-

säänottopaine on matalampi kuin moottorista lähtevien pakokaasujen paine, jolloin osa pa-

kokaasusta ohjautuu takaisin ilmansyöttökanavaan.  Kierrätettävät pakokaasut voidaan oh-

jata takaisin moottoriin joko suoraan tai jäähdytettynä, jolloin typen oksideja saadaan vä-

hennettyä entisestään. Kääntöpuolena typen oksidien syntymisen rajoittamisessa on hiuk-

kaspäästöjen lisääntyminen. EGR:n haittoja ovat hiilipitoisten päästöjen lisääntymisen li-

säksi moottorin toiminnan epävakaisuus ja mahdolliset tehohäviöt. Haasteena onkin moot-

torin termodynamiikan muuttaminen ilman moottorin hyötysuhteen pienenemistä ja männän 

ja sylinterin ylirasittumista. (Zheng et al. 2003.) Uusissa moottoreissa haitallisten lähipääs-

töjen vähentäminen perustuu moottorin sisäisen tekniikan lisäksi suodattimiin ja muihin pa-

kokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiin, joita tarkastellaan tarkemmin seuraavaksi.  

 

2.3.2 Dieselpakokaasujen jälkikäsittely 

 

Ennen tiukentuneita päästörajoja moottorin päästöjä vähennettiin sisäisillä tekniikoilla. Ny-

kyään niiden lisäksi on käytettävä erilaisia jälkikäsittelyjärjestelmiä päästörajoissa pysy-

miseksi. (Dietsche et al. (toim.) 2010, 120.) Dieselmoottorin pakokaasujen jälkikäsittelyjär-

jestelmillä tarkoitetaan moottorin ulkopuolella olevia laitteistoja, joilla pyritään vähentä-

mään haitallisten päästöjen syntymistä. Järjestelmiä on useita perustuen eri tekniikoihin, 

mutta yleisimmin käytetään hiukkassuodatinta, dieselhapetuskatalysaattoria ja selektiivistä 

katalyyttista pelkistystä (Nylund et al. 2016).  

 

Dieselhapetuskatalysaattoria eli DOC:tä (Diesel Oxidation Catalyst) käytetään pääasiassa 

hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen vähentämiseen. Katalysaattorissa ne hapettuvat hiilidi-

oksidiksi ja vesihöyryksi (H2O). Pakokaasukoostumuksesta ja sen virtausnopeudesta sekä 

katalysaattorista riippuen CO- ja HC-päästöjen hapettumisasteen nostamiseksi yli 90 pro-

senttiin lämpötilan on oltava 190-230 celsiusastetta. (Dietsche et al. (toim.) 2010, 130.) Die-

selhapetuskatalysaattorin toimintaan tarvittavan lämpötilan saavuttamiseksi katalysaattori 

sijoitetaan mahdollisimman lähelle moottoria (Bauer (toim.) 2003, 596). DOC:llä saadaan 
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myös pienennettyä hiukkaskokoa (Bauer (toim.) 2003, 596) sekä -massaa noin 15-30 pro-

senttia hiukkasten rakennusaineena toimivien hiilivetyjen hapettuessa. Lisäksi dieselhape-

tuskatalysaattorilla saadaan hapetettua typpimonoksidia typpidioksidiksi, jolloin hapetuska-

talysaattorin jälkeen asennettavat jälkikäsittelykomponentit toimivat paremmin. (Dietsche et 

al. (toim.) 2010, 130.)  

 

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys eli SCR (Selective Catalytic Reduction) pienentää ty-

pen oksidien määrää ja samalla polttoaineenkulutusta. Menetelmässä hyödynnetään 

ureapohjaista pelkistysainetta, joka hapettuu valikoidusti typen oksidien sisältämällä hapella 

pakokaasujen happimolekyylien sijasta. Urea on pelkistysominaisuuksiltaan parempaa am-

moniakkia ympäristöystävällisempi ja kemiallisesti stabiili yhdiste, jota voidaan syöttää pa-

kokaasuihin veteen liuotettuna. Ureavesiliuos tunnetaan myös nimellä AdBlue, joka on sak-

salainen tavaramerkki. Ennen SCR-reaktiota ureasta muodostetaan ammoniakkia hydrolyy-

sireaktiolla. Katalysaattorissa ammoniakki reagoi typen oksidien kanssa muodostaen typpeä 

ja vesihöyryä. Hyvän toimintasuhteen saavuttamiseksi matalissa lämpötiloissa NO2:NO-

suhteen tulisi olla noin 1:1. SCR-katalysaattoria edeltävä hapetuskatalysaattori muuttaa typ-

pimonoksidia typpidioksidiksi, mikä tehostaa SCR-katalysaattorin toimintaa. (Dietsche et 

al. (toim.) 2010, 123-125.) Diesel Technology Forumin (2015) mukaan SCR-tekniikalla pys-

tytään vähentämään typenoksidipäästöjä jopa 90 prosenttia, vähentäen samalla HC- ja CO-

päästöjä 50-90 prosenttia ja pienhiukkaspäästöjä 30-50 prosenttia. Raskaanliikenteen polt-

toaineenkulutusta pystytään vähentämään 3-5 prosentilla. (Diesel Technology Forum 2015.) 

 

Dieselhiukkassuodattimella eli DPF:llä (Diesel Particulate Filter) saadaan ehkäistyä diesel-

moottorin palamisprosessissa syntyvien hiukkasten pääsyä pakokaasujen mukana ilmake-

hään. Suodattimella pystytään vähentämään vain hiukkaspäästöjä, eli sitä käytetään yleensä 

jonkin muun päästöjen jälkikäsittelyn lisänä (Berg 2015). Dieselhiukkassuodattimella saa-

daan poistettua yleensä vähintään 90 prosenttia hiukkasista, usein käytännössä kaikki hiuk-

kaset. Jotta nykyisiin hiukkaspäästörajoituksiin päästään, on hiukkassuodattimien käyttö 

välttämätöntä. (Schäffner et al. 2011.) Hiukkassuodattimen hyöty on sen korkeassa hiukkas-

ten poistoasteessa. Haitat ilmenevät pääasiassa regeneraation ja muun ylläpidon ja huollon 

tarpeena. (Berg 2015.)  
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Hiukkassuodattimen toiminta perustuu nimensä mukaisesti hiukkasten suodattamiseen pa-

kokaasusta. Tyypillisin suodatintyyppi on Wall Flow-suodatin, jolla päästään hyvin korkei-

siin hiukkasten poistoasteisiin. Pakoputkeen asennetaan keraaminen suodatin, jonka läpi pa-

kokaasu poistuu mutta hiukkaset tarttuvat suodattimen seinämän huokoiseen rakenteeseen. 

Normaalioloissa pakojärjestelmän korkea lämpötila aiheuttaa nokihiukkasten palamisen 

suodattimessa, mutta kylmässä ilmastossa tai kuormituksen ollessa pieni, suodatin täytyy 

puhdistaa eli regeneroida suodattimen tukkiutumisen ja moottorin hyötysuhteen alenemisen 

estämiseksi. (Schäffner et al. 2011.) Aktiivinen regenerointi tapahtuu lisäämällä pakokaasun 

sekaan polttoainetta ja sytyttämällä se juuri ennen suodatinta (Berg 2015). Jälkiasennuksissa 

voidaan käyttää avointa hiukkassuodatinta, joka ei tarvitse toimiakseen aktiivista re-

generointia. Jatkuvasti regeneroituvalla hiukkassuodattimella (CRT, Continuous Regenera-

tion Trap) eli passiivisella regeneroinnilla tarkoitetaan DOC:n ja DPF:n yhdistelmää, jossa 

noki palaa suodattimessa jatkuvasti, kun typpidioksidin ja noen massasuhde on riittävä eli 

yli 8:1. CRT-menetelmä toimii erityisesti raskaassa liikenteessä, mutta sen lisänä käytetään 

usein myös muita regenerointimenetelmiä. (Dietsche et al. (toim.) 2010, 127, 129).  

 

2.3.3 Vaihtoehtoiset polttoaineet 

 

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (Ympäristöministeriö 2017) mukaan dieseltek-

niikkaan perustuvissa työkoneissa voidaan sekoittaa biokomponenttia polttoaineeseen. Uu-

siutuvista materiaaleista valmistettujen polttoaineiden käyttö on varteenotettava vaihtoehto 

erityisesti dieselmoottorin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, sillä biopolttoaineiden 

käyttövaihe lasketaan hiilineutraaliksi raaka-aineen kasvaessaan sitoman hiilen takia. Bio-

polttoaineen vaikutukset ympäristöön riippuvat sen valmistukseen käytettävistä raaka-ai-

neista. (Motiva 2017.) Esimerkiksi biodieseliä käyttämällä hiilidioksidin lisäksi myös muita 

haitallisia päästöjä saadaan vähennettyä (Lapuerta et al. 2007). Kevyen polttoöljyn osalta 

ollaankin ottamassa käyttöön bionesteen kymmenen prosentin sekoitevelvoite työkoneissa 

vuoden 2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Lisäksi biokaasun käyttöä 

työkoneissa on tarkoitus edistää. (Ympäristöministeriö 2017.) Tämän työn puitteissa tarkas-

teltavat vaihtoehtoiset polttoaineet ovat biodiesel, uusiutuva diesel ja biokaasu.   
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Biodieseliksi kutsutaan rasvahapon metyyliesteriä (FAME, Fatty Acid Methyl Ester), jota 

saadaan kasviöljyistä ja eläinrasvoista. Biodieselin elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt 

ovat tyypillisesti 50-80 prosenttia fossiilista dieseliä pienemmät. Biodiesel myös vähentää 

pienhiukkaspäästöjä, ja joidenkin tutkimusten mukaan puhdasta biodieseliä käyttämällä voi-

taisiin saavuttaa jopa yli 70 prosentin pienhiukkaspäästöjen vähenemä. Hiilivetypäästöille 

vastaava luku on noin 50-70 prosenttia ja hiilimonoksidille noin 30-50 prosenttia. Monissa 

tutkimuksissa on sen sijaan todettu biodieselin käytön kasvattavan NOx-päästöjä, mutta jois-

sakin tapauksissa biodieselillä ei ole ollut vaikutusta niihin tai typen oksidit ovat jopa vä-

hentyneet. Biodiesel voi myös kasvattaa polttoaineenkulutusta, sillä sen lämpöarvo on noin 

9 prosenttia perinteistä dieseliä alhaisempi. Sen käyttö saattaa myös aiheuttaa esimerkiksi 

suodattimien tukkeutumista. (Lapuerta et al. 2007.) Biodieseliä saa EU:n polttoainelaatudi-

rektiivin ja dieselin laatustandardin EN590 mukaisesti lisätä fossiilisen dieselin sekaan enin-

tään 7 tilavuusprosenttia (Rainisto 2018).  

 

Uusiutuvan dieselin (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) kohdalla tällaista rajoitusta ei sen 

sijaan ole, vaan sitä voidaan käyttää sellaisenaan jo olemassa olevissa moottoreissa ja polt-

toainejakelujärjestelmissä. Tämä johtuu siitä, että uusiutuva diesel koostuu perinteisen die-

selin tavoin hiilivedyistä, toisin kuin biodiesel, joka on esteri. (Rainisto 2018.) Uusiutuvaa 

eli parafiinistä dieseliä koskee EU-standardi EN15940 (Nylund et al. 2016). Fossiilisen die-

selin lisäksi Suomessa käytetäänkin nykyisin lähinnä uusiutuvaa dieseliä, vaikka tietyissä 

tapauksissa myös biodieseliä sekoitetaan edelleen fossiilisen sekaan. Uusiutuvaa dieseliä 

voidaan valmistaa monenlaisista raaka-aineista valmiin polttoaineen laadun kärsimättä. Jät-

teistä ja tähteistä valmistettava uusiutuva diesel voi vähentää kasvihuonekaasuja jopa 90 

prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna. Näiden lisäksi raaka-aineina voidaan käyttää kas-

viöljyjä, eläinrasvoja, puuperäisiä raaka-aineita tai mikrobeja. (Motiva 2017.) Nylundin et 

al. (2016) mukaan parhaiden jäte- ja tähdepohjaisten dieseleiden elinkaaren aikaiset kasvi-

huonekaasupäästövähenemät fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna ovat 80-90 prosenttia ja 

hiukkas- ja hiilivetypäästöillä 25-30 prosenttia. Uusiutuvan dieselin etuihin kuuluu myös se, 

ettei sen käyttö tuki hiukkassuodatinta tai katalysaattoreita tai muuten vaikuta moottorin toi-

mintaan. (Motiva 2017.)  
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Suomessa uusiutuvan dieselin kehitystyö on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi Neste on 

lanseerannut täysin uusiutuvan dieselin, Neste MY uusiutuva diesel, jonka raaka-aineina 

käytetään jäterasvoja, tähteitä ja kasviöljyjä (Neste 2019a). Nesteen (2019b) lehdistötiedot-

teen mukaan yhtiön uusiutuvien polttoaineiden käytöllä saavutettiin vuonna 2018 7,9 mil-

joonan tonnin ilmastopäästövähenemä, joka vastaa kolmen miljoonan henkilöauton vuosit-

taisia päästöjä. Suurin päästövähenemä saavutetaan jätteistä ja tähteistä eli esimerkiksi li-

hanjalostuksen rasvajätteistä ja käytetyistä paistoöljyistä valmistetulla dieselillä (Neste 

2018). Nesteen (2019c) verkkosivuilla todetaan uusiutuvan polttoaineen elinkaaren aikaisten 

kasvihuonekaasupäästöjen olevan jopa 90 prosenttia fossiilista dieseliä pienemmät. Verkko-

sivujen mukaan yli 40 tieteelliseen julkaisuun perustuen Neste MY uusiutuvan dieselin polt-

tamisen aiheuttamat pienhiukkaspäästöt ovat vain noin kaksi kolmasosaa suhteessa perintei-

seen, rikittömään dieseliin. Myös hiukkasten lukumäärä on pienempi. Uusiutuva diesel vä-

hentää hiilivetyjen syntymistä 30 prosentilla ja hiilimonoksidin 24 prosentilla. Typen oksi-

deja syntyy 9 prosenttia perinteistä dieseliä vähemmän. (Neste 2019c.) Korkealla setaanilu-

vulla mahdollistetaan ajoneuvon parempi teho FAME-biodieseliin verrattuna. Neste antaa 

myös takuun uusiutuvan dieselin kylmäkestävyydelle. (Neste 2019a.)  

 

Suomessa uusiutuvaa dieseliä valmistaa myös UPM, joka on kehittänyt oman UPM 

BioVerno -dieselinsä. Se valmistetaan selluntuotannossa syntyvästä raakamäntyöljystä. 

UPM:n (2019) mukaan BioVerno-diesel saattaa vähentää polttoaineenkulutusta perinteiseen 

dieseliin verrattuna. Lähipäästöt vähenevät ajoneuvotekniikan mukaan jopa kymmeniä pro-

sentteja, hiilidioksidipäästöt 80 prosenttia. (UPM 2019.) Käyttöominaisuuksiltaan molem-

pien tarjoajien uusiutuvat dieselit ovat samankaltaisia. Uusiutuvan dieselin käyttö on siis 

teknisesti mahdollista ympäri vuoden myös työkoneissa, ja se onkin varteen otettava vaih-

toehto, mikäli investointeja uusiin moottoreihin tai sähkökäyttöisiin työkoneisiin ei pystytä 

tekemään ja uusiutuvan dieselin saatavuus pystytään varmistamaan.   

 

Bio- ja uusiutuvan dieselin lisäksi vaihtoehtona perinteiselle polttoöljylle on kaasu, jota voi-

daan polttaa kaasuautojen lisäksi dieseliin sekoitettuna niin kutsutulla dual fuel -menetel-

mällä dieselmoottorin konversion jälkeen. Kaasun käyttö dieselmoottorissa edellyttää perin-

teistä dieselpolttoainetta kaasun sytyttämistä sekä matalaa kuormitusta varten. Kuormituk-

sen kasvaessa kaasun osuus polttoaineseoksessa kasvaa jopa 90 prosenttiin. (Motiva 2016b.) 
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Talibin et al. (2017) mukaan diesel-biokaasusekoituksella voidaan päästä tietyissä tapauk-

sissa dieseliä vastaavaan hyötysuhteeseen. Toinen vaihtoehto on kaasumoottorit, mutta Ny-

lundin et al. (2016) mukaan kipinäsytytteisten kaasumoottoreiden hyötysuhde on reilusti die-

selmoottoria huonompi, jolloin hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali jää lähes olemat-

tomaksi.  

 

Polttoainekaasuista biokaasulla on suurin potentiaali erityisesti päästövähennyksiä ajatellen. 

Sitä syntyy muun muassa maatiloilla ja kaatopaikoilla. (Motiva 2016b.) Metaani (CH4) muo-

dostaa biokaasusta noin 50-80 tilavuusprosenttia. Biokaasun elinkaaren aikaiset kasvihuo-

nekaasupäästöt ovat merkittävästi fossiilisia vaihtoehtoja pienemmät (Nylund et al. 2016). 

Kaasutuotteita myyvän Gasum Oy:n (2019a) mukaan biokaasun liikennekäytön hiilidioksi-

dipäästöjen vähennyspotentiaali on jopa 85 prosenttia polttoaineen elinkaaren aikana. Hiili-

dioksidi biokaasussa taas voi heikentää moottorin hyötysuhdetta. Tätä voidaan ehkäistä li-

säämällä vetyä (H2) biokaasun sekaan, mutta tutkimusten mukaan korkea vetypitoisuus voi 

puolestaan lisätä typen oksidien päästöjä. (Talibi et al. 2017.) Vedyn käyttöä polttoaineena 

taas kehitetään jatkuvasti, mutta toistaiseksi sen tuottaminen liikennekäyttöön kuluttaa esi-

merkiksi sähköntuotantoa enemmän energiaa (Motiva 2016b).  

 

2.3.4 Sähkökäyttöiset ja hybridikoneet  

 

Sähköllä toimivien työkoneiden käyttö on teoriassa tehokas keino vähentää koneen käyttö-

vaiheen päästöjä. Lajusen et al. (2016) mukaan sähköistyksen kannalta tärkeänä ajurina toi-

mii yhä tiukentuva päästösääntely, ja sähköistystä ja hybridisointia pidetäänkin yhtenä var-

teenotettavimmista vaihtoehdoista ajoneuvojen voimansiirron aiheuttaman energiankulutuk-

sen ja lähipäästöjen hillitsemiseksi. Uusien sähkömoottoreiden lisäksi vaihtoehtona on van-

hojen dieselmoottoreiden muuttaminen sähkökäyttöisiksi jälkikäteen. Nylundin et al. (2016) 

mukaan voimansiirron muuttamisella sähköiseksi tai hybridiksi voidaan saavuttaa 50 pro-

sentin hiilidioksidipäästövähennys. Sähköä käytettäessä ympäristövaikutukset riippuvat säh-

kön tuotantotavasta, sillä uusiutuvalla sähköllä ladattava ajoneuvo ei käytännössä aiheuta 

käyttövaiheessaan hiilidioksidipäästöjä. Volvon sähköisen kaivinkoneen prototyypin kym-

menen viikon testijaksolla hiilidioksidipäästöjen havaittiin pienenevän 95 prosentilla perin-

teiseen kaivinkoneeseen verrattuna (Woof 2018). Sähköllä toimivat koneet eivät myöskään 



34 

 

aiheuta terveydelle haitallisia lähipäästöjä, joita syntyy polttoaineen palamisen seurauksena. 

Täten sähkökäyttöisiä työkoneita voidaan käyttää myös ahtaissa ja suljetuissa tiloissa ilman 

esimerkiksi työntekijöiden altistumista pakokaasuille. (Aragonés & Serafimova 2018.) Tien-

rakennusprojekteissa tätä voidaan hyödyntää erityisesti tunnelirakentamisessa.  

 

Yksi sähkökäyttöisten ja hybridityökoneiden eduista on matalat käyttökustannukset. Perin-

teinen polttoaine on suuri kuluerä työkoneita käytettäessä, ja sähkön avulla näitä kuluja pys-

tytään pienentämään merkittävästi. Esimerkiksi Volvo arvioi sähkökäyttöisen kaivukoneen 

prototyyppinsä olevan jopa kymmenen kertaa perinteistä energiatehokkaampi. (Aragonés & 

Serafimova 2018.) Muita etuja ovat parempi kontrolloitavuus, pienentynyt huoltotarve sekä 

joustavuus työkoneen komponenttien asennuksessa (Lajunen et al. 2016). Ilmaan aiheutu-

vien päästöjen lisäksi sähkökäyttöisillä koneilla voidaan välttää dieselmoottoreista aiheutuva 

melu, jolloin esimerkiksi kaupunkialueella voidaan toimia häiritsemättä ympäristöä (Ara-

gonés & Serafimova 2018).  

 

Sähkökäyttöisyyden heikkouksia ovat tällä hetkellä latausverkoston vajavaisuus ja korkeat 

laitteiston investointikustannukset. Lisäksi akkuteknologiassa on vielä kehitettävää erityi-

sesti raskaan kuormituksen työkoneiden osalta, vaikka selvää edistystä on ollut havaittavissa 

poliittisen tuen kasvun myötä. (Aragonés & Serafimova 2018.) Esimerkiksi Volvon edusta-

jan mukaan yrityksen hybridipyöräkuormaajaprototyypillä pystytään työskentelemään noin 

puoli tuntia täysin sähköllä. Kokonaisuudessaan hybridikäytöllä saavutetaan noin 30 prosen-

tin säästö polttoaineenkulutuksessa. (Woof 2018.)   
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3 TYÖKONEIDEN PÄÄSTÖT JA NIIHIN VAIKUTTAMINEN 

VÄYLÄHANKKEEN RAKENNUSVAIHEESSA  

 

Väylähankkeiden päästövaikutuksen määrittäminen yleisellä tasolla on haastavaa, sillä pro-

jektit ovat aina tapauskohtaisia ja olosuhteet ja päästöihin vaikuttavat tekijät vaihtelevat aina 

hankkeen mukaan. Luvussa 3 tarkastellaan erilaisten väylähankkeiden rakentamisvaiheessa 

käytettävistä työkoneista ilmaan aiheutuvia päästöjä. Ensiksi käsitellään työkoneiden käytön 

aiheuttamien todellisten päästöjen määrään vaikuttavia tekijöitä. Myös väylähankkeiden 

ominaispiirteitä tarkastellaan työkonepäästöjen näkökulmasta. Tämän jälkeen tutustutaan 

työkonepäästöihin väylähankkeen eri rakennusvaiheissa sekä niissä käytettäviin työkonei-

siin, niiden käyttöasteisiin ja ominaispäästöihin. Lisäksi tutustutaan julkisiin hankintoihin ja 

tarjouskilpailutukseen sekä esitellään tilaajan ohjauskeinoja päästövähennysten aikaansaa-

miseksi väylähankkeessa. Niitä ovat sopimusperusteiset vaatimukset ja tarjoajien pisteytys 

tarjouspyyntövaiheessa sekä vapaaehtoisuuteen perustuvat kannustimet, kuten bonukset ja 

sakot.  

 

3.1 Väylähankkeen rakennusvaiheessa työkoneista ilmaan aiheutuvat 

päästöt  

 

Sekä työkoneiden että väylähankkeen ominaisuudet vaikuttavat työkoneista käytön aikana 

syntyviin todellisiin päästöihin. Hankkeen ominaispiirteillä on vaikutuksia sekä päästöjen 

merkittävyyteen että niiden jakautumiseen rakentamisen eri vaiheille. Lisäksi väylähank-

keessa käytettävät, eri tyyppiset työkoneet voivat poiketa päästövaikutuksiltaan paljonkin 

toisistaan.  

 

3.1.1 Työkoneiden todellisiin päästöihin vaikuttavat tekijät 

 

Työkoneiden käytön ilmaan aiheuttamien päästöjen mittaaminen voi olla haastavaa ja todel-

lisiin päästöihin vaikuttavat monet tekijät. Tässä työssä tarkasteltavien teknisten seikkojen 

lisäksi todellisuudessa työkonepäästöt riippuvat pitkälti myös työkoneiden ja jalkatyömies-

ten vuorovaikutuksesta, työnkuvasta, työskentelyolosuhteista sekä kuljettajien toiminnasta 

(Muresan et al. 2015). Fan (2017) luokittelee artikkelissaan dieselkäyttöisten työkoneiden 
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päästöihin vaikuttavat tekijät neljään luokkaan: laitteisto ja sen kunto, laitteiden huolto ja 

ylläpito, laitteiden toiminta sekä työskentelyolosuhteet. Laitteistoon ja sen kuntoon liittyviin 

tekijöihin lasketaan esimerkiksi valmistusvuosi, malli, dieselmoottorin koko ja teho sekä 

yleiskunto. Käyttöikään vaikuttaa itse koneiston iän lisäksi ajetut kilometrit tai suoritetut 

työkonetunnit. Myös polttoaineen laatu on eräs näistä todellisiin päästöihin vaikuttavista te-

kijöistä. Huollon ja ylläpidon merkitys koneiston kunnossa pysymisen ja polttoaineen tehok-

kaan käytön kannalta on suuri. Jotta huolto- ja korjauskustannukset pysyvät kohtuullisina, 

tulisi laitteen ylläpito ja tarvittavat huollot tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ajallaan. 

Päästöjen määrä kasvaa koneen toimiessa vajaalla teholla esimerkiksi ilmavirran päästessä 

tukkeutumaan. (Fan 2017.)  

 

Laitteiden toimintaan ja sitä kautta päästöihin vaikuttavat muun muassa moottorin tyhjä-

käynnillä käyttäminen sekä kuljettajan ajotyyli. Taloudellisella ajotavalla ja minimoimalla 

tyhjäkäynti tehokkaan prosessisuunnittelun avulla voidaan välttää turhien päästöjen synty-

minen. Kun työnjohto ja konekuskit ovat ammattitaitoisia, saadaan heikosta töiden yhteen-

sovittamisesta ja kommunikaatiovirheistä johtuvat taloudelliset häviöt ja täten myös päästöt 

minimoitua. Koneenkuljettajan taitoihin ja motivaatioon vaikuttavat esimerkiksi koulutus ja 

työkokemus, palkkarakenne sekä koulutus laitteiden toimintaan.  

 

Työskentelyolosuhteilla taas tarkoitetaan moottorin käyttöasteeseen ja kuormitukseen vai-

kuttavia olosuhteita työkoneen toimintaympäristössä. Tällaisia voivat olla maanpinnan muo-

dot kuten esimerkiksi mäet ja jyrkät nousut työmaalla tai maaperän pehmeys. (Fan 2017.) 

Käsiteltävän maa-aineksen laatu vaikuttaa joidenkin työkoneiden polttoaineen kulutukseen 

(Hagström et al. 2011). Myös sääolosuhteet vaikuttavat moottorin toimintakykyyn. Talviai-

kaan polttoainetta kuluu enemmän suhteessa lämpimämpiin vuodenaikoihin ja lisäksi moot-

torin käynnistäminen ja lämmittäminen talvella lisää polttoaineenkulutusta ja aiheuttaa nor-

maalia enemmän saastepäästöjä pakokaasun mukana. (Fan 2017.)  

 

Heidari & Marr (2015) mukaan työkoneiden todellisiin päästöihin vaikuttavat työskentely-

jaksojen, tyhjäkäynnin ja ympäristöolosuhteiden lisäksi työmaan korkeus merenpinnasta, il-

mankosteus, maaston kaltevuus sekä lämpötila. Työkoneen suoritteella on väliä päästöjen 
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kannalta. Tyhjäkäynti ja ajaminen poikkeavat päästökertoimiltaan suuresti esimerkiksi kai-

vamisesta, kääntymisestä tai lastin tyhjentämisestä. Tyhjäkäynnin sisälläkin todelliset pääs-

töt vaihtelevat tyhjäkäynnin tilan mukaan. Päästöt eivät myöskään ole aina lineaarisesti ver-

rattavissa moottorin tehoon ja kokoon. Heidari & Marr (2015) vertasivat työkoneiden käytön 

aikana syntyneitä todellisia päästöjä kolmen yleisesti käytettävän päästömallinnusohjelman 

tuloksiin. Erot todellisten ja ennustettujen päästöjen välillä vaihtelivat -95 ja 185 prosentin 

välillä. Suurimmat erot syntyivät uusimpiin päästöluokituksiin kuuluvilla koneilla. Tutkijat 

toteavatkin, että päästöjen ennustemallit tulisi päivittää kehittyneiden päästösääntely- ja val-

mistustekniikoiden mukaisiksi. (Heidari & Marr 2015.)  

 

3.1.2 Väylähankkeen ominaispiirteiden vaikutus työkonepäästöihin ja niiden merkit-

tävyyteen 

 

Väylähankkeen ominaispiirteet vaikuttavat työkoneiden ilmaan aiheuttamien päästöjen ab-

soluuttisen määrän lisäksi niiden osuuteen hankkeen kokonaispäästöissä sekä merkittävyy-

teen ympäristön ja terveyden kannalta. Rakennettavat väylähankkeet voivat poiketa hyvin-

kin paljon toisistaan esimerkiksi kooltaan, sijainniltaan ja ympäristöllisiltä olosuhteiltaan. 

Maarakennushankkeille tyypillistä onkin projektien hajanaisuus sekä hankekohtaisten suun-

nitelmien ainutlaatuisuus (Barandica et al. 2013).  

 

Hankkeen koko vaikuttaa päästöjen absoluuttiseen määrään ja siihen, onko esimerkiksi tie-

tyn päästöluokan työkoneiden edellyttäminen kustannustehokasta säästettyjen päästöjen 

määrää ajatellen. Kasvihuonekaasu hiilidioksidi edistää ilmaston lämpenemistä väylähank-

keen sijainnista riippumatta, mutta lähipäästöjen terveysvaikutusten kannalta hankealueen 

sijainti on oleellista. Asutuksen läheisyydessä terveyttä haittaavien päästöjen vaikutukset 

ovat merkittävämpiä, kuin väylähankkeen sijaitessa kaukana tiheästä asutuksesta (Motiva 

2018). Päästöluokkavaatimusten asettaminen onkin usein järkevintä ja kustannustehokkainta 

kaupunki- ja taajama-alueilla tapahtuville rakennusurakoille (Bergman et al. 2015).  

 

Myös asutuskeskuksen koko merkitsee. Pienissä ja harvaan asutuissa taajamissa toimittaessa 

lähipäästöjen, kuten pienhiukkasten ja typen oksidien, vaikutus ei ole yhtä suuri kuin suu-
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rissa ja tiiviissä asutuskeskittymissä. Ilmanlaatuasetuksen (79/2017) mukaan väestökeskit-

tymäksi lasketaan vähintään 250 000 asukkaan kunta, useamman kunnan muodostama ko-

konaisuus tai muu taajaan rakennettu alue. Tätä voidaan pitää terveydelle haitallisten lähi-

päästöjen kannalta yhtenä mahdollisena rajaehtona tiukempien päästörajojen asettamiselle 

väylähankkeissa. Ympäristönsuojelulain (27 kesäkuuta 2014/527 §145) mukaan kunnan tu-

lee laatia keskipitkän tai pitkän aikavälin ilmansuojelusuunnnitelma, mikäli ilmanlaatuase-

tuksessa (79/2017) määritetyt ilman epäpuhtauksien raja-arvot ylittyvät. Suomessa raja-ar-

vojen ylityksiä on havaittu toistaiseksi vain Helsingissä (Ympäristöministeriö 2017). Tästä 

huolimatta pakokaasupäästöt heikentävät ilmanlaatua aina paikallisesti. Terveyshaittojen li-

säksi lähipäästöt aiheuttavat haittaa myös ympäristölle esimerkiksi happamoitumisen ja 

alailmakehän otsonin muodostumisen takia.  

 

Väylähankkeen sijainnilla on vaikutusta myös työkonepäästöjen syntymiseen ja kokonais-

määrään. Sijainnin ollessa syrjäinen esimerkiksi työkoneiden kuljetusmatkat rakennuspai-

kalle voivat olla pitkiä. Toisaalta maamassoja ja muita materiaaleja harvoin saadaan kau-

punkien keskusta-alueilta, joten materiaalikuljetukset kaupunkeihin voivat osaltaan kasvat-

taa päästöjen määrää. Syrjäinen sijainti edesauttaa vapaata liikkuvuutta työmaan sisällä, kun 

taas työkoneiden joutuessa toimimaan liikenteen joukossa sekä työkoneiden että muun lii-

kenteen paikallaan seisominen ja odottelu kasvattaa päästöjä. Liikenteen seassa toimittaessa 

työntekoa voidaan tehostaa kiertoteillä, kun liikennevaloissa ei tarvitse pysähdellä ja työko-

neet saavat toimia työalueella vapaasti. Toisaalta pitkät ja mutkaiset kiertotiet kasvattavat 

liikenteen päästöjä suoraan tiehen verrattuna.  

 

Ympäristölliset olosuhteet väylähankkeessa vaikuttavat esimerkiksi louhinnan ja massan-

siirron tarpeeseen sekä kuljetusmatkoihin ja tätä kautta konetyön määrään ja päästöihin. Ko-

netyöhön vaikuttavia paikallisia olosuhdetekijöitä ovat muun muassa mäkisyys, korkeus-

vaihteluiden taajuus, maapohjan kantavuus, maaperän laatu, hyödyntämiskelpoisen raken-

nusmateriaalin, kuten soran ja hiekan, esiintymät, maisematyyppi, vesistöt, eläimistö ja his-

toriallisesti arvokkaat alueet. Maisematyyppi voi olla mäkinen tai tasainen, aukea tai met-

säinen tai vesistömaisema. (Hartikainen 1981, 29.) Eläimistön takia väylälle voidaan joutua 

rakentamaan eläinsiltoja tai pieneläinputkia. Historiallisia kohteita taas saatetaan joutua kier-

tämään tai niiden suojelu voi vaatia erikoisrakenteita, kuten tunneleita.  
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Työsuunnittelulla pystytään vaikuttamaan jonkin verran työmaan sisäisiin massansiirron 

etäisyyksiin ja kuljetusten päästöjen määrään sijoittamalla esimerkiksi maamassojen loppu-

varastointiin tarkoitetut läjitysalueet ja työmaatiet massojen kuljetusetäisyyksien kannalta 

optimaalisesti. Mikäli massoja kuljetetaan paljon hankealueelle ja pois sieltä, paras vaihto-

ehto sekä taloudellisuuden että päästöjen kannalta olisi löytää massanhaku- ja vientipaikat 

paikallisesti mahdollisimman läheltä hankealuetta.  

 

Tienrakennuksen päästöjä on selvitetty Suomessa lähinnä hiilidioksidin osalta. Aulakoski et 

al. (2014) on tehnyt Liikenneviraston julkaiseman selvityksen panospohjaisesta hiilidioksi-

dilaskennasta pilottihankkeessa Kehä I Kivikontien eritasoliittymän parannustöihin liittyen. 

Selvityksen mukaan 22 prosenttia rakennusinvestoinnin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu 

kuorma-autokuljetuksista ja 12 prosenttia muista työkoneista. (Aulakoski et al. 2014.) Lii-

kenneviraston hiilijalanjälkiselvityksen (Hagström et al. 2011) mukaan moottoritien raken-

tamisen hiilijalanjälki on yli 2 500 hiilidioksiditonnia rakennettua kilometriä kohti. Valta-

tiellä vastaava luku on hieman alle 1 000. Selvitys perustuu neljään eri tyyppiseen tiehank-

keeseen Suomessa. Case-moottoritien tienpidon hiilijalanjäljestä noin 57 % on syntynyt ra-

kentamisvaiheessa, noin kolmasosa kunnossapidossa ja loput käytössä, jolla tässä tapauk-

sessa tarkoitetaan valaistusta, ei siis moottoritiellä kulkevan liikenteen päästöjä. Selvityk-

sessä rakentamisvaihe sisältää myös rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen. Itse työkoneista 

ja kuljetuksista on arvioitu aiheutuvan noin 39 prosenttia moottoritien tienpidon päästöistä, 

mutta tähän taas sisältyy myös kunnossapidon työkoneet ja kuljetukset. (Hagström et al. 

2011.)  

 

Espanjassa tehdyn tutkimuksen mukaan tien rakentamisen ja ylläpidon hiilidioksidipäästöt 

kilometriä kohden vaihtelevat noin 9 000 ja 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin välillä. 

Työkoneiden osuus rakentamisvaiheen hiilijalanjäljessä on selvästi suurin, 61,5-84,9 pro-

senttia. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea moottoritie- ja yhtä perinteistä tiehanketta. 

Syynä monia muita tutkimuksessa tarkasteltuja selvityksiä korkeammille luvuille voivat olla 

muun muassa Espanjan vaihtelevat pinnanmuodot ja runsas pengerryksen tarve. (Barandica 

et al. 2013.) Ero Liikenneviraston selvityksen ja espanjalaistutkimuksen kokonaispäästöjen 



40 

 

välillä selittyy osittain myös sillä, että ensimmäisessä kasvihuonekaasuista on otettu huomi-

oon vain hiilidioksidi, kun taas jälkimmäisessä päästöt on ilmoitettu hiilidioksidiekvivalent-

titonneissa. Kiinalaistutkimus taas antaa asfalttitien hiilidioksidipäästöiksi 1 250 tonnia ki-

lometriä kohden, joka on lähempänä Liikenneviraston selvityksen tuloksia. Tutkimuksessa 

selvitettiin 20 asfalttitie- ja 18 betonitieprojektin päästöjä. Työmaan sisäisten työkoneiden 

aiheuttamiksi hiilidioksidipäästöiksi on tutkimuksessa laskettu keskimäärin 13,9 prosenttia 

hankkeen kokonaispäästöistä. Se on reilusti espanjalaistutkimuksen lukua pienempi ja selit-

tynee osittain tutkittujen hankkeiden ominaispiirteiden eroavaisuuksilla sekä hankeotan-

nalla. (Liu et al. 2017.) 

 

3.1.3 Työkonepäästöt rakentamisen eri vaiheissa  

 

Päästöjen määrä ja jakautuminen väylähankkeen eri rakennusvaiheisiin riippuu muun mu-

assa tietyypistä ja maanpinnan muodoista. Erilaisten rakenteiden, kuten siltojen, tunneleiden 

ja meluvallien, tarve vaikuttaa sekä hankkeen kokonaispäästöihin että päästöjen jakautumi-

seen rakentamisen eri vaiheissa. (Barandica et al. 2013.) Maarakennuksessa käytettävät työ-

koneet voidaan tyypillisesti jakaa kolmeen luokkaan: materiaalia kuljettava liikkuva kalusto, 

kuten dumpperit, paikallaan pysyvät, pistemäiset työkoneet, kuten kaivinkoneet sekä pieniä 

matkoja liikkuvat työkoneet, kuten jyrät (Sennoune et al. 2014). Maamateriaalia kuljettava 

kalusto voi liikkua työmaalla pitkiäkin matkoja. Tarve kaivinkoneille ja kuljetuskalustolle 

perustuu maanmuokkauksen ja massansiirron tarpeeseen, joten niiden osuudet työmaan työ-

koneista ovat usein yhteydessä toisiinsa. Jos kaivinkoneita on työmaalla paljon, syntyy myös 

paljon kuljetettavaa materiaalia, jolloin tarvitaan myös paljon kuljetuskalustoa. Pieniä mat-

koja liikkuvia työkoneita, kuten jyriä ja tiehöyliä taas tarvitaan tien rakennekerrosten tasaa-

miseen, ja niitä onkin usein käytössä hankkeen olosuhteista riippumatta.  

 

Taulukossa 3-1 on esitetty työkoneiden ja kuljetusten hiilidioksidipäästöjen jakautuminen 

Kehä I Kivikontien eritasoliittymän parannustöissä. Kyseessä on yksittäinen esimerkki, ja 

todellisuudessa työkoneiden ja kuljetusten aiheuttamien päästöjen osuudet voivat poiketa 

paljonkin taulukon mukaisista. Arvot ovat kuitenkin suuntaa-antavia, ja niistä nähdään sel-

västi väylähankkeen rakennusvaiheista työkoneiden osalta päästöintensiivisimmät.  
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Taulukko 3-1. Työkoneiden ja kuljetusten hiilidioksidipäästöt Kehä I Kivikontien eritasoliittymän parannuk-

sessa. (Aulakoski et al. 2014)  

Rakennusosa 
Työkoneet 

[kgCO2] 

Kuljetukset 

[kgCO2] 

Yhteensä 

[kgCO2] 

Kuljetuk-

sen osuus 

rakennus-

osittain 

[%] 

Raken-

nusosan 

osuus ko-

konaispääs-

töistä [%] 

Maaleikkaukset ja -kaivannot 239 313 851 764 1 091 077 78,1 29,8 

Kallioleikkaukset, -kaivannot ja 

tunnelit 
369 941 527 387 897 328 58,8 24,5 

Päällysrakenteen osat 291 470 378 950 670 420 56,5 18,3 

Penkereet, maapadot ja täytöt 101 583 205 255 306 838 66,9 8,4 

Olevat rakenteet ja rakennusosat 116 609 137 254 253 863 54,1 6,9 

Sillat 50 301 91 644 141 945 64,6 3,9 

Kasvillisuusrakenteet 50 480 16 140 66 620 24,2 1,8 

Pohjarakenteet 49 108 2 345 51 453 4,6 1,4 

Perustusrakenteet 8 397 38 763 47 160 82,2 1,3 

Perustus- ja tukirakenteet 26 097 6 557 32 654 20,1 0,9 

Reunatuet, kourut, askelmat ja 

eroosiosuojaukset 
10 902 17 403 28 305 61,5 0,8 

Turvallisuusrakenteet ja opastus-

järjestelmät 
20 204 5 414 25 618 21,1 0,7 

Sähkö-, tele- ja konetekniset jär-

jestelmät 
10 562 1 3923 24 485 56,9 0,7 

Vesihuollon järjestelmät 18 506 3 410 21 916 15,6 0,6 

Rakennelmat ja kalusteet 188 51 239 21,3 0,0 

Yhteensä 1 363 661 2 296 260 3 659 921 62,7 100,0 

 

Taulukon 3-1 mukaisesti eniten työkoneiden aiheuttamia päästöjä syntyy maaleikkauksissa 

ja -kaivannoissa. Seuraavana tulevat kallioleikkaukset, -kaivannot ja tunnelit sekä päällys-

rakenteen osat. Pienimmät, alle prosentin osuudet kuuluvat erilaisille laitteille, rakenteille ja 

järjestelmille, joiden asennus on pääasiassa ihmistyötä. Kuljetusten osuus hankkeen työko-

nepäästöistä on ollut keskimäärin noin 63 prosenttia. 

 

Rakennusvaiheiden välillä on eroja ihmis- ja konetyön osuuksissa. Esimerkiksi siltatöissä 

ihmistyön osuus on huomattava, kun työ on paikallista ja tarkkuutta vaativaa. Siltatyöpai-

kalla käytettäviä työkoneita ovat lähinnä nosturit ja henkilönostimet materiaalien ja ihmisten 

nostoa varten, betoniauto ja -pumppu sillan betonointivaiheessa sekä rakennusmateriaaleja 
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siltapaikalle tuova kalusto. Kuljetuksen osuus on siltarakentamisessa kuitenkin vähäistä ver-

rattuna esimerkiksi tierakenteen massojen kuljetukseen, jossa määrät ovat selvästi suurem-

pia. Puuston poistossa, maan muokkauksessa ja maansiirrossa sekä tiekerroksia tasatessa 

lähes kaikki työt tehdään työkoneilla. Asfaltointi on myös hyvin päästöintensiivistä siinä 

käytettävien työkoneiden määrän takia. Erityisesti vanhan asfaltin jyrsinnästä aiheutuu pal-

jon hiilidioksidipäästöjä (Aulakoski et al. 2014).  

 

Hagström et al. (2011) jakaa tien- ja radanpidon hiilijalanjälkiraportissaan tienrakennuksen 

seuraaviin prosesseihin: maarakennuspaikalta lähtevät massat, maarakennuspaikalle tuota-

vat massat ja materiaalit, pohjanvahvistus, päällysteet, sillat, tunnelit sekä varusteet ja lait-

teet. Esimerkiksi rakennettavien siltojen määrä ja siltatyypit vaikuttavat olennaisesti sillan-

rakennusprosessin osuuteen työkoneiden kokonaispäästöistä. Riippumatta siitä, kuuluuko 

hankkeeseen siltoja tai tunneleita, tien rakentaminen edellyttää tyypillisesti maanmuok-

kausta esimerkiksi maamassojen kaivamisen ja siirtämisen tai pohjanvahvistuksen muo-

dossa. Työkoneiden hiilijalanjäljessä maarakennuspaikalta lähtevien massojen osuus onkin 

Hagströmin et al. (2011) selvityksessä tarkasteltujen hankkeiden perusteella rakennusvai-

heen prosesseista merkittävin. Seuraavaksi tulevat pohjanvahvistus ja maarakennuspaikalle 

tuotavat massat.  

 

Espanjalaistutkimuksen mukaan maanmuokkaus aiheuttaa 60-85 prosenttia väylähankkeen 

rakennusvaiheen hiilidioksidipäästöistä, ja tästä suurin osa syntyy työkoneiden käytöstä. 

Maanmuokkaukseen sisältyvät tässä maamassojen poisto, lisääminen ja työmaan sisäiset 

kuljetukset. Rakenteiden osuudeksi saatiin tutkimuksessa 4,5-15,1 prosenttia ja päällystei-

den 1,6-5,3 rakennusvaiheen kokonaispäästöistä. (Barandica et al. 2013.)  Kiinalaistutki-

muksessa tunnelit ja sillat taas kasvattivat päästöjä 27 prosentilla verrattuna laskelmiin, 

joissa niitä ei ollut huomioitu. Tutkittujen tienrakennusprojektien kokonaispäästöt olivat 

1,92-kertaiset pelkkiin päällystyshankkeisiin nähden. Toisin sanoen päällystämisen hiilidi-

oksidipäästöt voivat olla yli puolet väylähankkeen kokonaispäästöistä. Tämä selittyy osittain 

päällystemateriaalien päästöintensiivisyydellä, sillä lukuihin sisältyvät kaikki tienrakennuk-

sen hiilidioksidipäästöt materiaaleista lähtien. (Liu et al. 2017.) 
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3.1.4 Päästöjen syntyminen työkonetyypeittäin 

 

Väylähankkeen rakennusvaiheessa käytetään useita erilaisia työkonetyyppejä, ja niiden 

osuudet rakennusvaiheen ilmaan aiheuttamiin päästöihin voivat vaihdella runsaastikin esi-

merkiksi käyttömäärien mukaan. Lisäksi työkoneiden polttoaineen kulutus vaihtelee jopa 30 

prosenttia ajoneuvon painosta, aerodynamiikasta, työkonemerkistä ja mallista riippuen 

(Bergman et al. 2015). Polttoaineen kulutus riippuu myös koneessa käytettävästä voiman-

siirron tyypistä. Esimerkiksi hydrostaattinen voimansiirto voi aiheuttaa moottoriin 10-20 

prosentin kuormituksen, vaikka kone ei tekisikään varsinaista työtä. (Nylund et al. 2016.) 

 

Tyypillisesti työkoneen dieselmoottori peruskorjataan noin 8 000 - 10 000 käyttötunnin vä-

lein. (Nylund et al. 2016.) Kalustoa käytetään usein sen elinkaaren loppuun saakka. Keski-

määrin työkoneiden käyttöikä Suomessa on 17 vuotta, minkä jälkeen ne poistetaan käytöstä. 

(Bergman et al. 2015.) Suomessa käytetään paljon vanhaa työkonekalustoa etenkin vähän 

käytettävissä koneissa. Korkean käyttöasteen kalusto on sen sijaan uudempaa. (Nylund et al. 

2016.)  

 

Taulukossa 3-2 on esitetty tyypillisten väylähankkeessa käytettävien työkonetyyppien omi-

naisuuksia, kuten työkoneluokan keski-ikä, vuotuinen käyttöaika, keskimääräinen teho ja 

päästöt tunnissa. Luvut perustuvat VTT:n kehittämän Lipasto-tietokannan työkonetilastoihin 

ja yksikköpäästötietoihin vuosilta 2016 ja 2017. Todellisuudessa työkoneiden nimelliste-

hosta on käyttötuntien aikana käytössä noin 30 prosenttia konetyypin mukaan. Päästömäärät 

tunnissa on laskettu kunkin työkoneluokan keskimääräiseen nimellistehoon ja kuormitusas-

teeseen perustuen. Työkoneiden päästölaskennan TYKO-mallissa luvut on esitetty keskiar-

voina, ja ongelmana onkin koko konekantaa koskevan, kattavan tiedon löytäminen. Erityi-

sesti käyttöaikoihin, kulutukseen ja käyttötehoon eli moottorin kuormitusasteeseen liittyviä 

tietoja kaivattaisiin lisää TYKO-mallin kehittämiseksi. (Lipasto 2017a.)  
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Taulukko 3-2. Työkoneluokkien ominaistietoja. (Lipasto 2017a, Lipasto 2017b) 

Tienrakennuksessa käytettävien työkoneiden ominaisuuksia Päästöt  

Koneluokka 

Luku-

määrä 

[kpl] 

Kes-

kim. 

teho 

[kW] 

Kuor-

mitus-

aste 

Keski-

ikä [a] 

Käyttö-

aika 

[h/a] 

Kulu-

tus 

[kg/h] 

CO2-

ekv. 

[kg/h] 

NOx 

[g/h] 

PM  

[g/h] 

CO 

[g/h] 

HC  

[g/h] 

Kaivinkone 

(tela-alusta) 
10 772 104 0,31 15 1 500 27,1 26,7 135,4 6,1 135,4 23,5 

Kaivinkone 

(pyörä-

alusta) 

2 632 88 0,32 15 1 500 23,1 23,5 121,1 5,9 121,1 21,7 

Traktorikai-

vuri 
1 703 74 0,33 15 1 300 19,6 20,6 151,4 8,5 129,4 26,9 

Pyöräkuor-

maaja 
16 644 94 0,33 15 1 400 24,4 25,7 167,5 9,0 127,2 27,9 

Puskutrak-

tori 
277 112 0,40 15 1 400 28,9 36,8 295,7 16,6 188,2 49,3 

Dumpperi 439 153 0,30 15 1 600 39,3 37,5 229,5 9,6 174,4 38,1 

Nosturi 1 020 99 0,26 15 1 000 25,7 21,3 159,6 9,3 113,3 28,3 

Teleskoop-

pikurottaja 
1 804 85 0,28 15 1 000 22,4 20,0 121,4 6,2 111,9 21,4 

Tiehöylä 908 90 0,37 15 1 000 22,9 27,0 196,5 10,0 113,2 29,3 

Jyrä 1 444 45 0,30 15 600 12,1 11,5 71,6 4,6 64,8 13,5 

Tärytin 3 073 6 0,70 10 300 1,7 3,7 50,4 6,4 35,7 16,4 

 

Taulukon 3-2 mukaan Suomessa on eniten käytössä kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Ne 

tuottavatkin yhteensä noin 38 prosenttia kaikkien Suomessa käytettävien dieselkäyttöisten 

liikkuvien työkoneiden hiilidioksidipäästöistä (Nylund et al. 2016). Kuten taulukko osoittaa, 

suurimman teholuokan koneita ovat dumpperit ja puskutraktorit. Dumppereita ja kaivinko-

neita myös käytetään eniten, vaikkakin jyriä ja täryttimiä lukuun ottamatta kaikkien taulu-

kossa listattujen koneiden arvioidut vuotuiset käyttöajat ovat jotakuinkin samaa luokkaa. 

Myös työkoneiden keski-iän on arvioitu olevan 15 vuotta, tärytin pois lukien, mikä kertoo 

työkoneiden olevan tyypillisesti elinkaarensa loppuvaiheessa. Päästöjen osalta taulukossa 3-

2 näkyy kunkin työkoneluokan keskimääräiselle teholle mitoitetut päästöt grammoina tun-

nissa. Suurimmat päästöt aiheutuvat suurimpien teholuokkien työkoneista, eli tässä tapauk-

sessa dumppereista ja puskutraktoreista. Toisaalta taas esimerkiksi pienitehoisella tärytti-

mellä lähipäästöt kilowattituntia kohden ovat paljon muita suurempia ja kuormitusaste poik-

keuksellisen korkea, 70 prosenttia, mutta koneen pienen tehon takia käytön päästöt jäävät 

silti suhteellisen pieniksi.  
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Kaivinkonetta tai kaivukonetta käytetään nimensä mukaisesti maamassojen kaivamiseen ja 

siirtämiseen. Kaivinkoneen 360 astetta kääntyvä ylävaunu helpottaa kaivamista ja kuormaa-

mista. Nykykaivinkoneissa käytetään hydraulista voimansiirtoa. Kaivinkone voi olla tela- 

tai pyöräalustainen. Telakone on vakaa ja pystyy kulkemaan vaikeakulkuisessa ympäris-

tössä, mutta vaatii pidemmille välimatkoille kuljetusajoneuvon. Pyöräalustainen kaivinkone 

taas on helpommin liikuteltava, ja sillä voidaan ajaa tarvittaessa yleisellä tiellä. Sen vakaus 

etenkin pehmeillä alustoilla on kuitenkin hydraulisista tuista huolimatta telakonetta hei-

kompi. Lisäksi tietyömailla voidaan käyttää traktorikaivureita, joissa on yleensä kaivurin 

lisäksi kuormausominaisuus. (Lindqvist & Kallio 2006, 9-10.) Tela-alustaisen kaivinkoneen 

keskimääräiset päästöt ovat taulukon 3-2 mukaisesti pyöräalustaista suuremmat. Toisaalta 

traktorikaivurin osalta osa päästöistä, kuten typen oksidit ja pienhiukkaspäästöt, ovat jopa 

perinteisiä kaivinkoneita suurempia.  

 

Pyöräkuormaajat toimivat työmaalla maansiirtoon liittyvissä prosesseissa, kuten maamasso-

jen lastaamisessa ja siirtämisessä. Pyöräkuormaajaa voidaan käyttää myös massojen tasaa-

miseen. (Lindqvist & Kallio 2006, 10-11.) Niiden osuus Suomessa käytettävien dieselillä 

toimivien työkoneiden hiilidioksidipäästöistä oli 17 prosenttia vuonna 2015 (Nylund et al. 

2016). Pyöräkuormaajan ominaispäästöt ovat taulukon 3-2 mukaisesti työkoneiden keski-

luokkaa, mutta suuren lukumäärän takia pyöräkuormaajista syntyvien kokonaispäästöjen 

osuus on suuri.  

 

Puskutraktorin avulla pystytään raivaamaan pintamaita, tekemään maan leikkaustöitä ja kar-

keita tasauksia. Lisäksi sen avulla saadaan irrotettua, kasattua ja siirrettyä maamassoja. Te-

lapuskutraktorin ominaisuuksiin kuuluvat hyvä tartuntakyky ja suuri työntövoima, sekä 

kyky toimia pehmeillä alustoilla. (Lindqvist & Kallio 2006, 19.) Yksikköpäästöt ovat taulu-

kon 3-1 suurimmat liittyen osittain puskutraktorin verrattain korkeaan 40 prosentin kuormi-

tusasteeseen. Toisaalta Suomessa käytettäviä puskutraktoreita on taulukon 3-2 mukaisesti 

alle 300 kappaletta, joten niistä aiheutuvat kokonaispäästöt Suomessa eivät ole erityisen 

merkittäviä.  

 

Massojen siirrossa työmaan sisällä voidaan käyttää traktoridumppereita, joissa on runko-

ohjaus, tai massiivisempia maansiirtoautoja, joita kutsutaan myös dumppereiksi. Suomessa 
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käytössä olevilla traktoridumppereilla pystytään kuljettamaan yleensä 20-40 tonnin kuor-

maa, kun taas maansiirtoautolla hyötykuorman massa voi olla peräti 80 tonnia. Painonsa 

vuoksi maansiirtoautot eivät sovellu erittäin pehmeille alustoille. Maarakentamisessa niitä 

käytetäänkin yleensä vain hyvin suurissa työkohteissa, mutta kevyempiä traktoridumppe-

reita käytetään yleisemmin ja myös vaikeakulkuisessa maastossa. (Lindqvist & Kallio 2016, 

30-31.) Erityisesti suurissa väylähankkeissa, joissa maamassoja liikutellaan suuria määriä ja 

ehkä myös pitkiä matkoja, dumppereita voi olla käytössä paljonkin. Dumpperit ovat yleensä 

nimellisteholtaan hyvin suuria koneita, mikä tarkoittaa myös ominaispäästöjen olevan kor-

keita.  Toisaalta niitä ei ole Suomessa määrällisesti kovin paljoa verrattuna moneen muuhun 

koneluokkaan.  

 

Ajoneuvonostureita käytetään tietyömailla erityisesti taitorakenteiden, kuten siltojen raken-

tamisessa. Esimerkiksi siltamuottien rakentaminen ja raudoitustyöt edellyttävät materiaalien 

nostoa nosturin avulla. Kurottajaa taas käytetään materiaalien nostoihin ja siirtoihin pitkän, 

jopa 30 metrin korkeuteen ulottuvan puomin avulla (Lindqvist & Kallio 2006, 11). Ajoneu-

vonosturi voi kaivinkoneen tavoin olla tela- tai pyöräalustainen ja nostopuomi voi olla joko 

hydraulinen teleskooppi- tai ristikkopuomi. Rakennustöissä käytetään yleisimmin pyörä-

alustaisia teleskooppipuominostureita. (Lindqvist & Kallio 2006, 32.) Nostureiden päästöt 

ovat taulukon 3-2 mukaisesti ylempää keskiluokkaa. Kurottajilla päästöt taas ovat hieman 

nostureita pienemmät pienemmän nimellistehon takia. Nostureiden ja kurottajien käyttö työ-

mailla on kuitenkin suhteellisen vähäistä. Toisaalta mikäli kyseessä on esimerkiksi yksin-

omaan sillanrakennushanke, saattaa nostureista ja muusta sillanrakentamiselle tyypillisestä 

kalustosta aiheutuvien päästöjen osuus työkoneiden kokonaispäästöistä olla hyvinkin suuri.  

 

Tiehöylän avulla uuden tien rakennekerrokset saadaan levitettyä ja tasoitettua. Tiehöylä toi-

mii viimeistelyssä muita maarakennuskoneita tarkemmin, ja maanpintaan pystytään tarvit-

taessa tekemään suunniteltu vietto. Tiehöylää käytetään myös kunnossapitotöissä, kuten au-

rauksessa ja jäänpoistossa. (Lindqvist & Kallio 2006, 21.) Myös tiehöylän ominaispäästöt 

ovat taulukon 3-2 mukaisesti keskiluokkaa, mutta erityisesti typen oksidien määrä tunnissa 

on keskimääräiseen nimellistehoon nähden melko korkea.  
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Jyriä ja täryttimiä käytetään maarakennuksessa pintojen tiivistämiseen ja tasoittamiseen. Jy-

rien tiivistämisvaikutus perustuu joko jyrän eli valssin painoon tai sen ja tärinän yhteisvai-

kutukseen. Painavammalla jyrällä saadaan tiivistettyä isompia raekokoja, kuten louhetta. 

Jyrä täytyy aina kuljettaa työkohteeseen erillisellä kuljetuslaitteistolla. Käsikäyttöistä täry-

levyä eli tärytintä taas käytetään pienempien pinta-alojen tiivistämiseen esimerkiksi antura-

pohja-, vierustäyttö- tai salaojitustöissä. (Lindqvist & Kallio 2006, 21-24.) Jyrät ja täryttimet 

ovat tienrakennuksen kannalta oleellisia työkoneita, mutta pienen nimellistehonsa takia nii-

den polttoaineenkulutus ja kokonaispäästömäärät ovat suhteellisen pieniä. 

 

Kuorma-autot ovat yleisimpiä maamassojen ja tavaran kuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja 

maarakennustyömailla. Kuorma-autoilla voidaan ajaa yleisillä teillä, joten ne soveltuvat eri-

tyisesti maarakennuspaikalta lähtevien ja sinne tuotavien massojen kuljetukseen. Kuorma-

autot luokitellaan yleensä akselimäärän perusteella, ja niiden perässä voidaan käyttää myös 

perävaunuja kuljetuskapasiteetin lisäämiseksi. Kasettirekalla, eli täysperävaunullisella 4-ak-

selisella kuorma-autolla voidaan kuljettaa 40 tonnin edestä materiaalia. Myös niin kutsuttu 

hiab-auto lukeutuu kuorma-autoihin. Sen erityisominaisuutena on ohjaamon takana sijait-

seva kuormausnosturi, joka toimii useimmiten kauko-ohjauksella. (Lindqvist & Kallio 2006, 

30, 32.) Taulukossa 3-3 on esitetty Suomessa vuonna 2016 käytössä olleiden maansiirtoon 

tarkoitettujen kuorma-autojen keskimääräinen kulutus ja yksikköpäästöt kilometriä kohden 

maantieajossa. Yksikköeron takia luvut eivät ole suoraan verrattavissa yllä esitettyihin työ-

konepäästöihin.  

 

Taulukko 3-3. Maansiirtoon tarkoitetun kuorma-auton kulutus ja päästöt maantieajossa. (Lipasto 2018) 

Kuorma-auto Päästöt [g/km] 

Kuorma 
Kulutus 

[l/100 km] 
CO2-ekv.  NOx  PM    CO   HC  

Tyhjä 23,1 558 3,7 0,034 0,26 0,059 

Täysi (19 t) 32,1 761 4,5 0,045 0,35 0,079 

 

Työmailla käytetään myös työkoneita, joiden lähipäästömääristä ei ole kootusti tietoa. Hii-

lidioksidin osalta Liikenneviraston selvityksessä 18/2014 (Aulakoski et al. 2014) panospoh-

jaisen hiilidioksidipäästölaskennan perustana käytettiin taulukossa 3-4 esitettäviä päästöker-

roinarvoja. Taulukon perusteella asfaltinjyrsintäkone on selvästi päästöintensiivisin, 153 

kgCO2/h. Myös murskauskoneen hiilidioksidipäästökerroin on hyvin korkea, 83 kgCO2/h. 
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Kallionporauskalusto ja poravaunu taas ovat listatuista koneista pienipäästöisimpiä hiilidi-

oksidipäästöjen ollessa 10 kgCO2/h. 

 

Taulukko 3-4. Työkoneiden hiilidioksidipäästökertoimia. (Aulakoski et al. 2014) 

Työkone 

CO2-

päästökerroin 

[kg/h] 

Kuorma-auto 35,1 

Asfaltinlevityskone 30,0 

Asfaltinjyrsintäkone 153,0 

Levitin 30,0 

Luiskanmuotoilukone 

(Gradall) 
25,5 

Murskauskone 83,0 

Kallionporauskalusto 10,0 

Poravaunu 10,0 

Rammeri 45,0 

Stabilointikone 30,6 

 

Taulukon 3-4 työkoneet ovat käyttötarkoitukseltaan melko spesifisiä, ja niiden käyttömäärät 

riippuvat pitkälti rakennuskohteen luonteesta ja suunnitelluista erikoisrakenteista. Asfaltoin-

nissa käytetään asfaltinjyrsintäkonetta vanhan asfalttipinnan purkamiseen ja levityskonetta 

nimensä mukaisesti uuden asfalttimassan levittämiseen. Luiskanmuotoilukoneen eli niin 

kutsutun gradallin hydraulisella liukupuomilla saadaan muotoiltua ja viimeisteltyä tieluiskia. 

Murskauskone eli murskain taas on massiivinen, tela-alustainen laitos, jolla esimerkiksi rae-

kooltaan suuresta kiviaineksesta voidaan valmistaa rakentamisessa hyödynnettävää, hie-

nompaa ainesta. (Lindqvist & Kallio 2006, 10, 28.) 

 

Kallionporauskalustoa ja poravaunua käytetään avolouhinnassa ja esimerkiksi tunneliraken-

tamisessa. Raskaammat poravaunut ovat usein tela-alustaisia, mutta myös pyörillä ja tela-

ketjuilla käytettäviä on olemassa. Poravaunun käytettävyys on kaltevillakin pinnoilla hyvä. 

Paalutus- ja taulukosta 3-4 löytyvää stabilointikonetta käytetään pohjanvahvistuksessa. Paa-

lutuskone on raskasrakenteinen ja tarvitsee kantavan alustan. Teräsbetonipaalut lyödään 
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maahan puomin ja vasaran avulla. Syvästabiloinnissa pehmeään maaperään sekoitetaan si-

dosainetta erillisestä säiliöstä syötettynä. (Lindqvist & Kallio 2006, 26-28.) Rammeri eli is-

kuvasara taas soveltuu esimerkiksi isokokoisen louheen rikotukseen ja purkutöihin. Edellä 

esitetyistä taulukoista puuttuvat tietyömailla käytettävistä työkoneista esimerkiksi betoni-

auto ja -pumppu, joiden avulla tehdään betonointitöitä, kuten siltamuotin täyttöä.  

 

3.2 Julkiset hankinnat ja tilaajan ohjauskeinot vähäpäästöisyydelle tar-

jouspyyntövaiheessa 

 

Laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29 joulukuuta 2016/1397 §25 & 

§26), lyhyemmin hankintalaissa, määritetään kynnysarvot kansallisille ja EU-tason hankin-

noille: yli 150 000 euron rakennusurakat tulee kilpailuttaa julkisesti kansallisella tasolla, kun 

taas EU-tasolla kilpailutetaan noin 5,2 miljoonan euron ylittävät urakat. Suomessa arviolta 

noin 40 prosentissa julkisista hankinnoista ympäristövaikutukset huomioidaan suunnittelu-

vaiheessa, mutta niiden toteutumista ei seurata järjestelmällisesti. Strategisen näkemyksen 

ja osaamisen puute sekä mahdolliset taloudelliset ja markkinaoikeudelliset riskit voivat olla 

syinä ympäristönäkökulman vajavaiseen huomioimiseen. (Ympäristöministeriö 2017.) Ku-

ten valtioneuvoston hyväksymässä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa 

todetaan, vähäpäästöisten työkoneiden osuutta pystytään lisäämään julkisten hankintojen 

avulla huomioimalla energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys hankintoja tehdessä (Ympäristö-

ministeriö 2017).  

 

Aulakosken et al. (2014) mukaan vähäpäästöisyyttä korostavia hankintamenetelmiä tulisi 

suosia esimerkiksi hyödyntämällä hiilijalanjälkeä hankintaperusteissa. Ympäristöperusteis-

ten mittareiden käytön haasteena on tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja objektiivisuuden var-

mistaminen. Haasteita aiheuttaa myös esimerkiksi päästöjen toteutusvaiheen mittaaminen, 

joka käytännössä perustuu yleensä laskennalliseen todentamiseen. Ympäristömittareiden ke-

hittämistä tulisikin Aulakosken et al. (2014) mukaan jatkaa. Tilaajan keinoja vaikuttaa hank-

keen ympäristöratkaisuihin ovat esimerkiksi sopimusehtojen ja hankekohtaisten vaatimusten 

määrittely. Lisäksi urakoitsijan toimintatapoja ja ratkaisuja voidaan arvioida tarjousvai-

heessa tai toteutuksen aikana voidaan seurata ympäristövaikutuksia ja maksaa niihin sidot-

tuja kannusteita. (Korkiala-Tanttu et al. 2007)  
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Hankemuoto vaikuttaa projektin osapuolten välisiin vastuualueisiin. Perinteisessä kokonais-

urakassa (KU) rakennussuunnittelu teetetään tilaajan puolesta ennen tarjouskilpailuvaihetta, 

ja urakoitsijan tehtävänä on hankkeen toteuttaminen sopimuksia ja suunnitelmia vastaavalla 

tavalla. Suunnittele ja toteuta -mallissa (ST) sekä erilaisissa alliansseissa rakennussuunnit-

telu on urakoitsijan vastuulla, jolloin sopimusparametrien huomioiminen on tärkeässä 

osassa. (Pasanen & Miilumäki 2017.) Allianssissa ja elinkaarimallissa (PPP, Public Private 

Partnership) ympäristövaikutusten huomioimisen on todettu olevan perinteisiä hankintamal-

leja parempaa, mikäli ympäristöasioihin vaikuttaminen on otettu yhteiseksi tavoitteeksi 

hankkeessa. Tämä johtuu siitä, että näissä urakkamalleissa tärkeimmillä sidosryhmillä, kuten 

tilaajilla, toteuttajilla ja suunnittelijoilla on yhteinen päämäärä ja intressi hankkeen toteutta-

miseksi. (Aulakoski et al. 2014.)  

 

3.2.1 Tarjouspyynnön laatiminen ja sisältö 

 

Infrahankkeita suunnitellaan tilaajan toimesta usein pitkän aikaa ennen toteutuksen kilpailu-

tusta (Pasanen & Miilumäki 2017). Tilaajan toimintaa tarjouspyynnön valmistelussa ohjaa-

vat lainsäädäntö ja Väyläviraston tapauksessa myös sen omat linjaukset ja ohjeet. Tarjous-

pyynnössä määritellään perusteet urakoitsijan valitsemiseksi sekä hankkeen toteutuksen vaa-

timukset. Esimerkiksi yleisissä laatuvaatimuksissa voidaan määrätä vaatimuksia laitteille ja 

varusteille. Näihin voidaan sisällyttää ehtoja esimerkiksi konekaluston päästöille ilmaan. 

(Korkiala-Tanttu et al. 2007.)  

 

Kun urakoitsijan valintaan vaikuttavana tekijänä on ekotehokkuus, on huomioitava hankin-

talainsäädännön vaatimukset (Korkiala-Tanttu et al. 2007). Hankintalaki määrittelee muun 

muassa tarjouspyyntöön sisällytettäviä tietoja sekä tarjousten tarkistamiskäytännöt ja pois-

sulkemisperusteet. Tarjouspyyntö on laadittava niin, että sen perusteella voidaan antaa kes-

kenään vertailukelpoisia tarjouksia. Itse tarjouspyyntöön on sisällytettävä hankekuvaksen 

lisäksi muun muassa hankintaan liittyvät laatuvaatimukset, keskeiset sopimusehdot sekä tar-

jouksen jättämiseen liittyvät muoto- ja sisältövaatimukset sekä määräpäivä. Hankintalain 

mukaan tarjousten osalta tarkistetaan, että ne täyttävät tarjouspyynnössä tai hankintailmoi-

tuksessa asetetut perusteet ja vaatimukset ja että tarjoajaa ei ole suljettu hankintamenettelyn 
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ulkopuolelle. Paras tarjoaja valitaan tarjouspyynnössä määritellyin ehdoin kokonaistaloudel-

lisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellisesti edullisin voi tarkoittaa hinnaltaan 

halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. (Laki jul-

kisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 29 joulukuuta 2016/1397, luvut 9 & 10, 

§93.)  

 

3.2.2 Tarjouspyynnön vaatimukset ja kannustimet ohjauskeinoina  

 

Vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöä voidaan vaatia tarjous- ja sopimusehdoissa. Jos vaati-

mukseksi asetetaan esimerkiksi tietyn vaiheluokan työkoneiden käyttö rakennustyömaalla, 

tarjoaminen ei ole mahdollista heikomman vaiheluokan kalustolla. Toisin sanoen kriteeri on 

ehdoton ja selkeä, ja mikäli urakoitsijalla ei ole resursseja vastata vaatimukseen, ei tarjousta 

voida hyväksyä. Karkiala-Tanttu et al. (2007) kirjoittaa, että ”vaatimusten käyttö on selkeä 

ohjaustapa silloin kun niiden vaikutukset ovat selkeästi tunnistettavissa”, mutta niiden käyttö 

voi myös ”rajoittaa -- urakoitsijaa tarjoamasta ekotehokkaita ratkaisuja”. Mikäli päästövaa-

timusten kanssa ei haluta ottaa ehdottoman tiukkaa linjaa, voidaan vaatimuksia asettaa esi-

merkiksi tietyn tyyppisille koneille tai paljon käytettävään kalustoon. Vaatimuksia voidaan 

myös osoittaa vain merkittävimmille aliurakoitsijoille (Bergman et al. 2015), jolloin pienim-

mät paikallisyritykset eivät automaattisesti jää ulos projektista ja myös kustannusvaikutus 

tilaajalle pysyy maltillisempana.   

 

Kannustimien tapauksessa urakoitsija saa esimerkiksi rahallista kannustusta tiettyjen ennak-

koon määriteltyjen ehtojen täyttämisestä, mutta niiden täyttämättä jättäminen ei vaikuta tar-

jouskilpailuun osallistumiseen. Toteumaan perustuvien kannustimien etu onkin siinä, ettei 

niitä tarvitse huomioida vielä tarjousvertailussa. Urakoitsija voi täten muuttaa ratkaisujaan 

vielä toteutuksen aikana. Kannustimien selkeä määrittely on kuitenkin hankalaa, ja niiden 

toimimiseksi tilaajalta edellytetään huolellista suunnittelua. Mikäli mahdollisten bonusten 

tai vähennysten määrittely tehdään toteuman perusteella rakentamisen jälkeen, tähän käytet-

tävän arviointimenetelmän, kuten laskentatyökalun, ja sen antamien tulosten, tulisi olla han-

kintalain mukaisesti läpinäkyviä, tasapuolisia ja kaikkien saatavilla. (Karkiala-Tanttu et al. 

2007.) 
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Eräänlaisena kannustimena voidaan myös pitää urakoitsijan toimintatapojen ja toteutusrat-

kaisujen arviointia tarjousvaiheessa (Karkiala-Tanttu et al. 2007). Esimerkiksi laatupistey-

tysperusteisessa tarjouskilpailussa urakoitsijoille voidaan antaa lisäpisteitä päästövaatimuk-

set alittavan kaluston tai muiden päästövähennystekniikoiden käytöstä, mikä tuo tarjoajille 

kilpailuetua. Minimitason ylittämiseen ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen on 

motivaatiota, kun tarjouskilpailussa erottautumiseen annetaan mahdollisuus. (Pasanen & 

Miilumäki 2017.) Ongelmalliseksi voi koitua todellisen toteuman seuraaminen ja poik-

keamat tarjouksen ja toteuman välillä, sillä rakennusvaiheessa ilmenevät muutokset eivät 

saisi heikentää ekotehokkuutta (Karkiala-Tanttu et al. 2007).  
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4 TYÖKONEIDEN PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN KUSTANNUKSET 

 

Liikennevirasto on selvittänyt kone- ja kuljetuskaluston ympäristövaatimusten asettamiseen 

liittyviä kustannuksia vuonna 2015. Selvitys koskee ainoastaan tiestön hoidon alueurakoita, 

mutta siinä tehtyjä havaintoja voidaan soveltaa myös rakentamisen aikana käytettävään ka-

lustoon. Päästövähennysratkaisujen varsinainen käyttöönottaja, kuten aliurakoitsija, pystyy 

yleensä arvioimaan toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset itselleen. Sen sijaan haastavaa 

on arvioida eteenpäin mahdolliselle pääurakoitsijalle ja sen kautta tilaajalle siirtyvää kustan-

nusvaikutusta. Siihen vaikuttavat muun muassa urakoiden hinnoittelu ja alan kustannusra-

kenne, alueellisten markkinoiden kilpailutilanne ja osapuolten neuvotteluasemat. (Bergman 

et al. 2015.)  

 

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin konetyön ja erilaisten päästövähennystekniikoiden kus-

tannuksia. Ensin perehdytään kustannusten jakautumiseen väylähankkeissa ja hankkeen 

ominaispiirteiden vaikutukseen konetyöstä aiheutuviin kustannuksiin. Tämän jälkeen tarkas-

tellaan tarkemmin eri päästövähennyskeinojen kustannuksia. Päästövähennysten vaatimista 

ja kustannusvaikutuksia tarkastellaan lyhyesti myös urakoitsijoiden kannalta.  

 

4.1 Väylähankkeen kustannusrakenne ja hankkeen ominaispiirteiden 

vaikutus konetyön kustannuksiin 

 

Hankkeen massataloudella, massansiirroilla ja materiaalien kuljetusetäisyyksillä on suuri 

vaikutus väylähankkeen kustannuksiin. Louhittuja materiaaleja voidaan hyödyntää mahdol-

lisesti muissa tierakenteissa, kuten penkereissä, materiaalin laadun mukaan. (Liikenneviras-

ton ohjeita 46/2013.) Väylähankkeen kokonaiskustannusten rakenne riippuu lukuisista osa-

tekijöistä, jotka ovat aina hankekohtaisia. Tämän takia konetyöstä aiheutuvien kustannusten 

osuutta on vaikea arvioida yleisellä tasolla. Espanjalaistutkimuksen (Barandica et al. 2013) 

mukaan maarakennus aiheuttaa suurimman osan, tutkituissa tapauksissa 20-40 prosenttia, 

tienrakennuksen kokonaiskustannuksista. Tutkimuksessa ei eritelty konetyön osuutta maa-

rakennuksen kustannuksissa, mutta koska maatöissä hyödynnetään paljon työkoneita ja ih-

mistyön osuus on pieni, aiheuttaa työkoneiden käyttö maarakennuksen kustannuksista val-

taosan. 
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Aulakosken et al. (2014) selvityksessä on eritelty Kehä I Kivikontien eritasoliittymän paran-

nustöiden kustannusrakennetta taulukon 4-1 mukaisesti. Taulukko antaa esimerkin vain yh-

destä hankkeesta, mutta osuuksista saa yleisen käsityksen kustannusten jakautumisesta väy-

lähankkeen rakennusvaiheiden kesken. 

 

Taulukko 4-1. Kustannusjakauma, Kehä I Kivikontien eritasoliittymän parantaminen. (Aulakoski et al. 2014) 

Rakennusosa Kustannus [€], alv. 0 % Kustannusosuus [%] 

Sillat 6 449 000 27 

Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 5 243 000 22 

Maaleikkaukset ja -kaivannot  2 904 000 12 

Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 2 612 000 11 

Penkereet, maapadot ja täytöt 1 228 000 5 

Kasvillisuusrakenteet 1 024 000 4 

Olevat rakenteet ja rakennusosat 883 000 4 

Pohjarakenteet 724 000 3 

Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 661 000 3 

Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 593 000 2 

Perustusrakenteet 559 000 2 

Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 503 000 2 

Vesihuollon järjestelmät 440 000 2 

Perustus- ja tukirakenteet 298 000 1 

Rakennelmat ja kalusteet 17 000 0,1 

Muut rakennusosat 14 000 0,1 

Yhteensä 24 152 000 100 

 

Taulukosta 4-1 nähdään, että suurimpia yksittäisiä kustannuseriä hankkeessa ovat olleet sil-

lat ja päällysrakenteet. Tämän jälkeen tulevat maa- ja kallioleikkaukset ja-kaivannot. Työ-

koneiden osuutta kustannuksista ei ole eritelty. Siltojen kustannuksista iso osa tulee materi-

aaleista, mutta esimerkiksi maa- ja kallioleikkauksissa konetyön osuus on suuressa roolissa.  
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Väylähankkeen kustannusarviossa on hyvä eritellä pääkohteiden, kuten pääteiden ja erita-

soliittymien kustannukset toisistaan. Kustannuksiin vaikuttavia erikoiskohteita ovat muun 

muassa sillat, pohjavesisuojaus, meluntorjunta, pohjanvahvistus ja liikenteen hallinta. Muita 

kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristönhoidolliset toimenpiteet, erityisolosuh-

teet rakentamisessa sekä tien varustelutaso. Lisäksi tunnelit ja liikenteenhallinta aiheuttavat 

aina lisäkustannuksia, kuten myös työnaikaiset liikennejärjestelyt. (Liikenneviraston ohje 

46/2013.) Täten esimerkiksi syrjäiselle seudulle uutta tietä rakennettaessa kustannukset jää-

vät liikennejärjestelyjen osalta huomattavasti esimerkiksi kaupunkialueella tapahtuvaa han-

ketta tai uudelleenpäällystysurakkaa pienemmiksi.  

 

Konetyön kustannuksiin vaikuttaa myös hankkeen maantieteellinen sijainti. Itä- ja Pohjois-

Suomessa urakoitsijoiden saatavuus on heikompaa ja kalusto vanhempaa, eikä pienillä yri-

tyksillä ole välttämättä resursseja vastata esimerkiksi päästöluokkavaatimuksiin. (Bergman 

et al. 2015.) Lisäksi työkoneiden, massojen ja materiaalien kuljetusetäisyydet työmaalle vai-

kuttavat urakkahintaan. Mitä syrjäisemmällä paikalla hankealue sijaitsee, sitä kalliimpaa esi-

merkiksi työkoneita on sinne hankkeen alussa kuljettaa. Toisaalta, kuten päästöjen tarkaste-

lun yhteydessä todettiin, myös keskellä kaupunkia sijaitsevalle hankkeelle saatetaan joutua 

kuljettamaan materiaaleja kaukaakin.  

 

Lähipäästöjen vähentämisen taloudelliset hyödyt näkyvät kansallisessa taloudessa pakokaa-

supäästöistä aiheutuvien terveydenhuoltokulujen vähenemänä. Ajoneuvokohtainen vähe-

nemä ei välttämättä ole merkittävä, mutta jos rakennushankkeessa on päivittäisessä käytössä 

useita kymmeniä työkoneita, voi vuosittainen säästö terveydenhuoltokustannuksissa kasvaa 

kymmeniin tuhansiin euroihin erityisesti tiheään asutulla kaupunkialueella toimittaessa. 

Bergmanin et al. (2015) tekemien esimerkkilaskelmien perusteella päästöluokkiin liittyvät 

vaatimukset ovat hyödyllisimpiä nimenomaan suurimpien kaupunkien alueilla, mutta muu-

ten päästövähennysinvestointien takaisinmaksuaika voi suorien kustannushyötyjen kannalta 

tarkasteltuna olla hyvinkin pitkä. Selvityksen esimerkkilaskelmat eivät huomioineet kalus-

toinvestointien vaikutusta urakoiden kustannuksiin. (Bergman et al. 2015) 
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4.2 Työkonepäästöjen vähentämisen kustannusvaikutukset 

 

Päästöjen vähentäminen aiheuttaa väylähankkeessa käytettävien työkoneiden osalta lisäkus-

tannuksia, joiden vaikutusta tilaajalle kohdistuviin kokonaiskustannuksiin on haastavaa ar-

vioida. Koska päästövähennyskeinojen käyttö ei ole vielä toistaiseksi kovin yleistä maara-

kennuksessa, vaikutuksia yksikkö- tai urakkahintoihin ei ole vielä laajalti tiedossa. Eri tek-

niikoiden käytön vaikutuksia konetuntihintoihin on käsitelty tämän luvun lisäksi työn empi-

riaosassa urakoitsijahaastatteluihin perustuen. 

 

4.2.1 Uusien työkoneiden ja moottoreiden kustannukset 

 

Uusiin työkoneisiin investoimisen kustannukset eivät välttämättä siirry sellaisenaan yhdelle 

tietyömaahankkeelle, vaan hankkeiden keston mukaan investoinnin poistoajanjaksolle saat-

taa osua useampia projekteja. Uusien työkoneiden kustannusvaikutuksen arvioiminen tilaa-

jalle yleisellä tasolla onkin hyvin haastavaa, sillä siihen vaikuttavat niin sopimuksen kesto, 

sopimusehdot kuin vallitseva markkinatilanne.  

 

Päästövähennysten kustannukset vaihtelevat uusissa moottoreissa perustuen lähinnä siihen, 

mitä tekniikoita moottorin valmistaja päättää käyttää. Sekä työkoneiden eri teholuokkien vä-

lillä että tietyn teholuokan sisällä voi olla suurtakin vaihtelua siinä, miten moottoriteknolo-

giaa ja pakokaasujen jälkikäsittelyä hyödynnetään tietyn vaiheluokan päästörajoihin pääse-

miseksi. (Dallman et al. 2018.) Lisäksi työkonekohtaiset investointihinnat voivat vaihdella 

hyvinkin paljon muun muassa konetyypin, teholuokan ja koneen iän mukaan. Iällä tarkoite-

taan tässä yhteydessä sitä, että uuden työkoneen ei välttämättä tarvitse olla täysin uusi ja 

edustaa uusinta vaiheluokkaa, jotta se on vanhaa konetta uudempi ja vähempipäästöinen.  

 

Koska erityyppisten työkoneiden investointihinnat ovat hyvin vaihtelevia eikä niiden kus-

tannusvaikutuksia yksittäisen hankkeen kohdalla pystytä yleisellä tasolla yksiselitteisesti 

määrittelemään, ei niitä tässä työssä käsitellä laajemmassa mittakaavassa. Seuraava esi-

merkki kuitenkin havainnollistaa kuorma-autojen investointihintojen suuruusluokkaa. Berg-

manin et al. (2015) raportissa tehdyssä ympäristölaskelmassa käytetyt investoinnin keski-

hinnat ovat EURO-luokkien mukaisesti 3-4-akseliselle sora- ja kippiautolle 22 500 (EURO 
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I) ja 105 000 (EURO V) euron välillä. Ylläpito sen sijaan maksaa vanhalla kalustolla huo-

mattavasti enemmän kuin uudella. EURO I-luokan ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 

350 000 ajokilometrin aikana 45 prosenttia kuorma-auton hankintahinnasta, kun taas EURO 

V -luokassa osuus on 25 prosenttia. (Bergman et al. 2015.) Toisin sanoen uusiin työkoneisiin 

investointi riippuu monista tekijöistä ja on moneen muuhun päästövähennystekniikkaan ver-

rattuna suhteellisen kallista, mutta toisaalta uuden työkoneen korjaus- ja muut ylläpitokulut 

todennäköisesti laskevat vanhaan työkoneeseen verrattuna.  

 

4.2.2 Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien kustannukset 

 

Jälkikäsittelyjärjestelmien kustannukset vaikuttavat olennaisesti uusien moottoreiden kus-

tannuksiin, ja kuten uusien moottoreiden kohdalla todettiin, järjestelmien kustannusten vaih-

telu myös työkonetyyppien ja teholuokkien sisällä voi olla suurta. Jälkikäsittelyjärjestelmiä 

voidaan kuitenkin asentaa työkonemoottoreihin myös jälkiasennuksina, ja se onkin uusiin 

työkoneisiin investoimista edullisempi vaihtoehto, mikäli vanhalla kalustolla on vielä useita 

vuosia käyttöikää jäljellä. Tässä tapauksessa asennuksen todentamiseksi voitaisiin hyödyn-

tää kolmannelta osapuolelta saatavaa todistusta. Liikenneviraston selvityksen mukaan tietoa 

jälkiasennusten yleisyydestä Suomessa ei kuitenkaan ole saatavilla. (Bergman et al. 2015.) 

Koska työkoneissa moottorit on asennettu useimmiten ahtaasti, voi jälkiasennus olla hyvin 

haastavaa (Nylund et al. 2016).  

 

Suomalaisen jälkikäsittelyjärjestelmien asennuksia tekevän Proventia Oy:n edustajan mu-

kaan yritys tekee toistaiseksi asennuksia vain tieliikennekalustoon. Amberlan (2019) mu-

kaan lähes kaikkiin 56-400 kilowatin työkoneisiin voidaan teoriassa asentaa samat puhdis-

tusjärjestelmät, mutta yrityksessä ei olla juurikaan tehty työkoneasennuksia. Pääsyynä on 

kaluston kirjavuus. Kukin kohde vaatii huolellista ja yksilöllistä suunnittelua, jolloin hinnat 

nousevat reilusti ja prosessin hallinta vaikeutuu. Referenssihinta kuorma-autoille on sen si-

jaan likipitäen samaa luokkaa bussien kanssa: useamman kappaleen tilauksena EURO 5 -

luokkaisen bussin muutos EURO 6 -luokkaan kustantaa 15 000 ja 18 000 euron välillä.  

Kuorma-autojen alusta- ja päällirakenteiden sekä tarvittavien muutostöiden takia asennuk-
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seen tarvittavat osat ja työmäärät voivat vaihdella. (Amberla 2019.) Liikenneviraston selvi-

tyksessä NOxBuster -jälkikäsittelylaitteiston asennuksen hintana kuorma-autolle käytettiin 

16 000 euroa, joka on linjassa edellä mainitun kanssa (Bergman et al. 2015).  

 

4.2.3 Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön kustannukset 

 

Valtioneuvoston hyväksymässä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa esitetylle 10 

prosentin biokomponentin sekoitevelvoitteelle työkoneisiin on annettu karkeaksi kustannus-

arvioksi 60-160 euroa per tonni vähennettyjä päästöjä. Suuri vaihteluväli johtuu herkkyystar-

kastelusta, jossa on huomioitu esimerkiksi raakaöljyn hinnan epävarmuus. (Ympäristömi-

nisteriö 2017.) Vaihtoehtoisilla polttoaineilla käyvää kalustoa on niukasti saatavilla, mikä 

vaikuttaa vaatimusten asettamiseen hankkeissa (Bergman et al. 2015).  

 

Tällä hetkellä biodieselin käyttöön liittyy 7 prosentin sekoiterajoite, minkä takia sen käytöllä 

saavutettavat päästövähennyshyödyt jäävät verrattain vähäisiksi. Lisäksi sen käyttö voi ai-

heuttaa häiriöitä moottorin toiminnassa. Uusiutuvaa dieseliä taas voidaan hyödyntää diesel-

moottorissa sellaisenaan, jolloin rajoittavaksi tekijäksi muodostuu polttoaineen saatavuus ja 

toimitusmahdollisuudet työmaalle. Koska Suomessa uusiutuvaa käytetään nykyään yleisesti 

(Motiva 2017), sillä ei ole sekoitusrajoitteita eikä se vaikuta moottorin toimintakykyyn, on 

kustannustarkasteluun valittu vaihtoehtoisista dieseleistä nimenomaan uusiutuva. Tämän li-

säksi yhtenä vaihtoehtona on biokaasu, jonka kustannuksia tarkastellaan jäljempänä.   

 

Uusiutuva diesel on hinnaltaan jonkin verran perinteistä kalliimpaa. Suomen uusiutuvista 

dieseleistä laajimmin markkinoitavan Neste MY:n hintaero fossiiliseen oli 9.5.2019 noin 

0,19 euroa litralta (Neste 2019d). Tällöin vaikutus näkyy kasvuna konetuntihinnoissa, kun 

urakoitsijan on saatava korvaus kalliimman polttoaineen käyttämisestä. Perinteinen biodie-

sel saattaa Nesteen (2019a) mukaan tihentää öljynvaihtoväliä, mutta uusiutuva diesel ei yri-

tyksen mukaan edellytä lisähuoltoja, jolloin koneiston kunnossapitokustannukset pysyvät 

kurissa. Ylen artikkelissa (Mattila 2016) kuitenkin todetaan joidenkin moottorien kuluttavan 

uusiutuvaa dieseliä joitakin prosentteja enemmän perinteiseen verrattuna. Toisaalta artikke-

lin mukaan uusiutuva diesel on polttoaineena korkealaatuisempaa.  
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Toistaiseksi esimerkiksi Neste MY uusiutuvaa dieseliä on saatavilla lähinnä tietyiltä Etelä-

Suomen tankkausasemilta (Nieminen 2018). Tietyömaiden tapauksessa polttoaine yleensä 

kuitenkin kuljetetaan mahdollisimman lähelle rakennettavaa kohdetta, jolloin työkoneet pys-

tytään tankkaamaan työmaalla. Toisin sanoen polttoainejakelu rakennustyökoneisiin ei riipu 

uusiutuvan dieselin jakeluverkostosta. Polttoaineen kuljetusmatkat voivat sen sijaan rajoittaa 

saatavuutta kaukaisille työmaille tarjoajakohtaisesti. 

 

Vaihtoehtoisia polttoaineita arvioitaessa huomioitava, että mikäli uusiutuvan dieselin ky-

syntä kasvaa nopeasti esimerkiksi juuri työkoneille asetettavien vaatimusten takia, on tällä 

todennäköisesti vaikutus sekä saatavuuteen että myyntihintaan. Maaseudun tulevaisuuden 

verkkoartikkelissa (Palokallio 2018) haastateltu energiayhtiö St1:n hallituksen puheenjoh-

taja toteaa biomassan saatavuuden olevan ongelma, ja mahdolliseen kasvatettavaan biojake-

luvelvoitteeseen pääsemiseksi nimenomaan uusiutuva diesel on ainoa vaihtoehto. Myös sen 

osalta raaka-aineiden saatavuus kotimaassa on rajallista, minkä takia niitä voi joutua hank-

kimaan kaukaakin. (Palokallio 2018.) Jo vuonna 2018 Neste kertoi käyttävänsä kaiken Suo-

messa syntyvän eläinrasvajätteen Neste MY uusiutuvan dieselin valmistamiseen (Nieminen 

2018). Tällä hetkellä uusiutuvan dieselin valmistamiseen käytettäviä raaka-aineita ei siis 

välttämättä ole tarpeeksi tarjolla tuotantovolyymin suureksi nostamiseksi. Vaihtoehtoja 

raaka-ainepohjan laajentamiseksi kuitenkin tutkitaan jatkuvasti.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2017) kansallisessa energia- ja ilmastostrategian taustarapor-

tissa todetaan biokaasun käytön lisäämisen työkoneissa ”parantavan energiaomavaraisuutta, 

lisäävän paikallisen biokaasutuotannon kannattavuutta sekä luovan uusia kehitysmahdolli-

suuksia ja markkinoita suomalaiselle cleantech -tuotannolle”. Vuonna 2017 voimaan tulleen 

tyyppihyväksyntäasetuksen myötä dual fuel-työkonemoottoreille on mahdollista hakea EU-

tyyppihyväksyntää (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017).  

 

Biokaasun osalta investointikustannukset dieselkäyttöisissä työkoneissa ovat uusiutuvaa 

dieseliä korkeammat, sillä kalusto täytyy ensin muuttaa kaasulle sopivaksi eli työkoneisiin 

on asennettava kaasusäiliö sekä syöttöjärjestelmä kaasun sekoittamiseksi nestemäiseen polt-

toaineeseen. Dieselauton muuttaminen myös kaasulla käyväksi kustantaa noin 2 000 - 4 000 

euroa (Terra Gas Finland Oy 2019). Kaasukonversioita tekevän Terra Gas Finland Oy:n 
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edustajan mukaan työkoneiden tarkempia kustannusarvioita varten tarvittaisiin tieto ko-

neesta ja sen tarvitsemien kaasusäiliöiden määrästä ja tilavuuksista (Ravi 2019). Liikenne-

biokaasun hinta oli 16.5.2019 Gasum Oy:n (2019b) verkkosivujen mukaan 0,968 euroa lit-

ralta. Kaasu myydään kiloissa, ja Motivan (2017) mukaan maakaasukilo vastaa energialäh-

teenä 1,39 litraa dieseliä. Maakaasun kilohinta on noin 1,3 euroa ja biokaasun 1,51 euroa 

(Gasum Oy 2019b). Oletettaessa biokaasun energiasisällön vastaavan maakaasua, diesellit-

raa vastaava hinta biokaasulle saadaan jakamalla biokaasun kilohinta energiasisällön suh-

teella ja se olisi täten 1,09 euroa. Uusiutuvan dieselin tavoin biokaasun jakeluasemia on 

Suomessa vasta joitakin kymmeniä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017), mutta myös sen vie-

minen työmaalle olisi teoriassa mahdollista.  

 

Kaasukonversioiden kohdalla haasteeksi saattaa nousta itse muutostöiden tekeminen. Suo-

malaisen bensiiniautojen kaasumuutostarvikkeiden maahantuojan CNG House Oy:n (2019) 

edustajan mukaan muutostöissä suurin haaste liittyy kaasupullon kokoon ja sijoittamiseen. 

Riittävän toimintasäteen saavuttamiseksi asennettavan pullopatterin on oltava melko suuri. 

CNG House Oy:n (2019) testeihin perustuvan kokemuksen mukaan dual fuel -järjestelmässä 

dieselin ja kaasun käytön suhde on noin puolet ja puolet. Myös Ravi (2019) Terra Gas Fin-

land Oy:stä toteaa dieselin ja kaasun toimivan yleensä 50/50-suhteella, tosin joissakin ta-

pauksissa kaasun osuus voi olla suurempikin. Kuten luvussa 2.3.3 todettiin, Motivan (2016b) 

mukaan kaasun osuus taas voidaan nostaa 90 prosenttiin.  

 

Työkoneisiin pystytään myös vaihtamaan tehdastekoinen kaasumoottori, tai dieselmoottori 

voidaan muuttaa kokonaan kaasukäyttöiseksi, mikäli suuttimet vaihdetaan sytytystulpiksi ja 

moottorin yhteyteen lisätään kaasusarjan osat (CNG House Oy 2019). Samalla puristussuh-

detta on laskettava muuttamalla kantta tai mäntiä. Tämän jälkeen dieselin käyttö ei kuiten-

kaan enää onnistu. Lisäksi muutos on moottorin rakenteen muuttamisen takia suuritöinen. 

(Ravi 2019.) Luvussa 2.3.3 työkoneiden kaasumoottoreiden taas todettiin jäävän nykytek-

niikalla hyötysuhteeltaan melko heikoiksi päästövähennyshyötyyn nähden (Nylund et al. 

2016).   
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4.2.4 Sähkökäyttöisten työkoneiden kustannukset 

 

Sähkö- tai hybridikäyttöiset työkoneet ovat yleisesti ottaen melko kalliita. Investoinnin kan-

nattavuus riippuu pitkälti polttoaineiden markkinahinnoista. Yleensä liikkuvien työkoneiden 

markkinoilla ympäristöystävällisyys ei itsessään tuo yrityksille lisäarvoa, mikäli investointi 

ei muuten ole kannattava. (Lajunen et al. 2016.) Konepörssissä julkaistun artikkelin (Päiviö 

2018) mukaan Volvo on aloittanut syksyllä 2018 yhteistyön rakennusyhtiö Skanskan kanssa, 

ja projektin tarkoituksena on pudottaa louhoksen hiilijalanjälki lähes nollatasolle. Samalla 

pyritään alentamaan tuotantokustannuksia. Kokeilu perustuu sähköisen ja automatisoidun 

kaluston käyttöön louhoksessa Göteborgin lähellä. Pilotoinnissa käytettävät työkoneet ovat 

kuitenkin vasta prototyyppitasolla, eikä artikkelissa ole arvioitu sähköistämisen kustannuk-

sia. (Päiviö 2018.) Woofin (2018) verkkoartikkelin mukaan sähkötraktorissa hyväkään 

akusto ei kestä käyttöä kahta tuntia kauempaa, ja täyden kymmenen tunnin vuoron toimi-

miseksi lataamatta 56 kilowatin moottori tarvitsisi yli 33 000 punnan eli yli 38 000 euron 

investoinnin akustoon.  

 

Tekniikka&Talous -lehden julkaisema verkkoartikkeli (Karlberg 2017) taas esittelee sveit-

siläisen kaivoksen kokeilun, jossa maamassoja ajava dumpperi on sähköistetty. Dumpperin 

lataus perustuu jarrutusenergian talteenottoon ajettaessa vuoristossa sijaitsevalta kaivokselta 

alas laaksoon sementtitehtaalle. Talteen otetulla virralla päästään ajamaan takaisin kaivok-

selle tyhjällä kuormalla. (Karlberg 2017.) Tasaisemmalla tietyömaalla yksin jarrutusenergia 

ei kuitenkaan riitä dumpperin akun lataamiseen, jolloin siitä saatava hyöty jää pieneksi. Ar-

tikkelissa ei myöskään kerrota, paljonko dieselkäyttöisen dumpperin muuntaminen sähköllä 

toimivaksi kustantaa.  

 

Laurikko & Paakkinen (2018) kirjoittavat VTT:n tutkimusraportissa, että monissa analyy-

tikkojen laatimissa ennusteissa täyssähköautojen hankintahinta on polttomoottoriautojen ta-

solla noin vuonna 2025. Sähköauton valmistuskustannuksista suurin osuus tulee akustosta. 

Mikäli niiden hinnat laskevat, sähköauton valmistuskustannukset on mahdollista saada pe-

rinteistä polttomoottoriautoa matalammiksi. Raportti koskee kuitenkin tieliikenteen sähkö-

autoja, eikä sama ole sellaisenaan sovellettavissa työkoneisiin, sillä niiden kehitystyö on 

sähkökäyttöisiin henkilöautoihin verrattuna vielä alkuvaiheessa.  
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Tätä työtä varten tehdyn tutkimuksen perusteella sähkö- ja hybridikäyttöistä työkoneita on 

saatavilla joitakin erityisesti kaivoskäyttöön, ja teoriassa samoja massansiirtoon tarkoitettuja 

työkoneita voitaisiin käyttää myös väylähankkeissa. Sähkötyökoneiden investointikustan-

nuksista ei kuitenkaan ole kattavaa tietoa, sillä aiheeseen liittyviä julkaisuja on toistaiseksi 

vähän. Nylundin et al. (2016) mukaan kustannustehokkainta sähköisen ja hybridivoimansiir-

ron käyttö on korkean käyttöasteen työkoneissa, joissa ”moottorin käyntinopeusalue on sup-

pea ja tehontarve vaihteleva”. Tietyömaalla esimerkiksi murskain sopisi näihin kriteereihin. 

Parhaan hyötysuhteen alueella käytettäessä sähköistämisellä saadaan aikaan säästöjä, ja 

energiatehokkuuden parantamiseen vaadittavat investoinnit voivat teoriassa maksaa itsensä 

takaisin jo muutamassa vuodessa. (Nylund et al. 2016) Tästä ei kuitenkaan ole selkeää näyt-

töä väylähankkeissa käytettävien työkoneiden osalta.  

 

4.3 Vähäpäästöisyyden kustannukset urakoitsijan kannalta  

 

Työkoneiden uusimistahti on aliurakoitsijoilla hidasta, sillä suurten investointikustannusten 

vuoksi etenkin pienet aliurakoitsijat pyrkivät käyttämään kalustoa elinkaaren loppuun asti. 

Tämän takia mahdollisilla tarjoajilla voi olla käytössä hyvinkin vanhoja työkoneita. Keski-

määrin kaluston elinkaaren pituus Suomessa on 17 vuotta. Suurten kalustoinvestointien te-

keminen mahdollisten sopimuksessa edellytettävien päästövaatimusten vuoksi ei useinkaan 

ole mahdollista pienille yrityksille, eikä päästöjen vähentämisestä yleensä ole urakoitsijalle 

suoraa taloudellista hyötyä.  Myöskään lyhyet sopimusajat eivät kannusta tekemään inves-

tointeja. (Bergman et al. 2015.) Urakoitsijan kannalta ei siis ole houkuttelevaa investoida 

päästöjä vähentäviin tekniikoihin, mikäli sopimus kestää vain vähän aikaa tai käytäntöä ei 

olla ottamassa muuten laajemmin käyttöön esimerkiksi kansallisella tasolla.  

 

Työkoneiden asiallinen huolto ja kunnossapito ovat tärkeitä tekijöitä polttoaineen kulutuk-

sen ja päästöjen minimoimiseksi. Koska kaluston uusiminen ja muut päästövähennysteknii-

kat voivat vaatia suurta taloudellista panostusta, on työkoneiden ylläpito usein helpoin ja 

edullisin vaihtoehto päästöjen kurissa pitämiseksi etenkin pienillä yrityksillä. Keinoja kalus-

ton laadukkaaseen ylläpitoon ovat koneiden käyttäjien kouluttaminen, ennaltaehkäisevät eli 

proaktiiviset kunnossapitosuunnitelmat sekä oikeanlaisen kaluston käyttäminen kussakin 
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tehtävässä. Laitteissa käytettävä, suoritusta mittaava ja dataa keräävä telematiikka on hyvä 

apu tarkkaillessa suorituskykyä ja tehokkuutta reaaliaikaisesti. Niiden perustella voidaan ar-

vioida myös eniten päästöjä aiheuttavia toimintoja kehityskohteiden löytämiseksi. (Fan 

2017.) 

 

Markkinavuoropuhelulla on suuri merkitys urakkahankinnoissa erityisesti urakoitsijayritys-

ten ollessa pieniä. Jotta päästövähennysvaatimukset osattaisiin asettaa oikealle tasolle, han-

kintaorganisaation on hyvä tehdä markkinakartoitusta paikallisten yritysten mahdollisuuk-

sista vastata esitettyihin vaatimuksiin. (Motiva 2018.) Mikäli vaatimustasot asetetaan liian 

korkeiksi, tarjouksia kilpailutettaviin urakoihin ei välttämättä saada tarpeeksi. Toisaalta liian 

matala vaatimustaso ei vaikuta päästöjen määrään. (Bergman et al. 2015) Kriteerien mah-

dollisista muutoksista kannattaa viestiä hyvissä ajoin etukäteen urakoitsijoiden reagointi-

mahdollisuuden varmistamiseksi (Motiva 2018). Uusien tekniikoiden kehittämistä ei myös-

kään voida jättää pienille ja keskisuurille yrityksille (Aragonés & Serafimova 2018), joten 

alalla toimivista yrityksistä suurimmat tulisi motivoida näyttämään esimerkkiä ja toimimaan 

edelläkävijöinä päästöjen vähentämisessä. Työkoneiden päästövähennyksiä ja niiden kus-

tannusvaikutuksia urakointiyritysten edustajien näkökulmasta käsitellään lisää seuraavassa 

luvussa.  
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5 URAKOITSIJAHAASTATTELUT 

 

Tässä luvussa esitellään työn empiriaosaa varten tehdyt urakoitsijahaastattelut. Lukuun kuu-

luu puolistrukturoidun haastattelun esittely tutkimusmetodina, haastattelujen tekemisen ja 

haastateltavien esittely sekä haastattelutulosten läpikäynti.  

 

5.1 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Urakointiyritysten edustajille suunnatut haastattelut toteutettiin niin kutsuttuina puolistruk-

turoituina haastatteluina pääasiassa puhelimen ja Skype-sovelluksen välityksellä. Puo-

listrukturoidulla eli teemahaastattelulla tarkoitetaan lomakehaastattelun ja strukturoimatto-

man eli avoimen haastattelun välimuotoa. Tällöin kysymykset ovat kaikille haastateltaville 

pääasiassa samat, mutta kysymysten järjestys tai sanamuodot voivat vaihdella. Haastattelu-

tyypissä ei myöskään välttämättä ole valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltavat voi-

vat vastata omin sanoin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) 

 

Tarkoituksena on, että haastattelija selvittää etukäteen tutkittavaa ilmiötä ja on mahdollisesti 

päätynyt sen perusteella tiettyihin oletuksiin. Analyysin perusteella kehitetyn haastattelurun-

gon avulla kerätään haastateltavilta subjektiivista tietoa ilmiöön liittyen. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 47.) Puolistrukturoitu haastattelu antaa tässä työssä haastateltaville urakointiyritysten 

edustajille mahdollisuuden ilmaista kokemuksensa ja kommenttinsa omin sanoin. Kysymys-

runko on kuitenkin pidetty yhtäläisenä, jotta vastaukset ovat vertailtavissa. 

 

5.2 Urakoitsijahaastattelujen toteutus ja haastateltavat 

 

Haastattelut toteutettiin maalis-toukokuussa 2019. Kuudesta haastattelusta kolme suoritettiin 

puhelimitse, kaksi Skype-puheluina ja yksi kasvotusten. Haastateltaviin lukeutui kaksi pien-

koneyrittäjää Kaakkois-Suomesta sekä neljä edustajaa Suomen suurimpiin lukeutuvista inf-

rarakennusyrityksistä. Yksityisyrittäjistä toinen halusi pysyä työssä nimettömänä. Henki-

löllä on pitkäaikainen kokemus maarakennustöistä ja käytössään hänellä on kaksi kaivinko-

netta sekä traktorikaivuri. Muut haastateltavat olivat Maanrakennustyöt Pasi Heikkilä Oy:stä 
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yrittäjä Pasi Heikkilä, YIT Suomi Oy:stä työpäällikkö Jarmo Lahtinen, Destia Oy:stä kalus-

topäällikkö Jari Kyllönen, Skanska Infra Oy:stä työmaapäällikkö Mikko Korhonen sekä 

NCC Suomi Oy:stä aluepäällikkö Tapio Takala. Haastattelujen runko ja pääasiallinen sisältö 

olivat kaikilla samat, mutta kahden yksityisyrittäjän haastattelun jälkeen kysymysrunkoa 

laajennettiin lisäkysymyksillä isompien urakointiyritysten edustajia varten, sillä heillä on 

työtehtäviensä puolesta kokonaisvaltaisempi käsitys lisäkysymysten aihealueista. Haastatte-

lukysymykset ovat nähtävissä liitteestä II. Haastattelujen tarkemmat tiedot löytyvät lähde-

luettelosta haastateltavien sukunimien mukaan.  

 

5.3 Haastattelujen tulokset  

 

Seuraavaksi käydään läpi haastatteluissa ilmenneitä seikkoja työkoneiden päästövähen-

nystekniikoihin ja niiden kustannusvaikutuksiin, kaluston uusimiskäytäntöihin sekä tilaajan 

ohjauskeinoihin jaoteltuina. Havainnot on tehty yleisellä tasolla haastatteluissa esiin nous-

seista asioista, eikä haastateltavien yksittäisiä kommentteja nähdä tarpeelliseksi eritellä. 

Haastattelutuloksia käytetään pohjana päästö- ja kustannuslaskelmien tekemisessä sekä las-

kelmien liittämisessä laajempaan kontekstiin johtopäätöksissä.  

 

5.3.1 Päästövähennystekniikat 

 

Haastateltavien mukaan mahdollisia teknisiä ratkaisuja työkoneiden päästöjen vähentämi-

selle ovat uudet työkoneet, lisäsuodatinyksiköt ynnä muut jälkikäsittelytekniikat, uusiutuvat 

polttoaineet sekä sähköistäminen. Täten kaikki teoriaosassa käsitellyt menetelmät tulivat 

haastatteluissa ilmi. Kaikkiin tekniikoihin liittyy kuitenkin myös ongelmia. Yleisellä tasolla 

haittana pidettiin kustannusten kasvua, joka on kaikilla tekniikoilla edessä ainakin alkuvai-

heessa, kun tekniikat eivät vielä ole yleisesti käytössä. Kustannukset tilaajan suuntaan kas-

vavat siis kaikissa tapauksissa.  

 

Uusien työkoneiden osalta mainintoja sai moottoreiden ja erityisesti päästökäsittelyyn liitty-

vien järjestelmien lisääntynyt huoltotarve. Suodattimet ja suuttimet tukkiutuvat helposti ja 

sähköiset skannausjärjestelmät vikaantuvat. Savukaasusuodattimien ja polttojärjestelmien 

kanssa on kohdattu haasteita. Myös urean käyttöön on havaittu liittyvän ongelmia: se voi 
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kiteytyä kuivuessaan ja tukkia suuttimet. Toisin sanoen tekniikan lisääntyessä lisääntyy 

myös huollon tarpeen ja järjestelmävikojen määrä, ja kustannukset urakoitsijalle nousevat. 

Uusimpiin EURO- ja vaiheluokitusluokkiin kuuluvan kaluston vaatimiseen urakka-asiakir-

joissa voi myös liittyä toimivuushaasteita hankkeen luonteen ja ominaisuuksien kannalta. 

Joidenkin haastateltavien kokemuksen mukaan suurin osa kalustosta on jo nyt pääasiassa 

kuusi vuotta vanhaa tai uudempaa, mutta poikkeuksena tähän mainittiin kuorma-autot, jotka 

saattavat olla vanhempia. Vanhempien työkoneiden kohdalla tilanne on esimerkiksi jo kym-

menen vuoden kuluttua toinen, kun kaikki työkoneet alkavat kuulua uusimpiin EURO- ja 

vaiheluokkiin luonnollisen uusiutuman kautta.  

 

Pelkän moottorin uusiminen vanhoihin työkoneisiin ei ole yleinen käytäntö, joskin vanhoja 

koneita kunnostetaan tietyissä tapauksissa, kuten esimerkiksi takuukorjausten kohdalla. 

Moottorivikojen korjaaminen on usein kuitenkin niin kallista, että koko työkone uusitaan 

samalla kertaa. Jälkikäsittelyjärjestelmien jälkiasennus on useimpien haastateltavien koke-

muksen mukaan harvinaista, ja tyypillisesti kaluston päivittämisen sijasta koko työkone uu-

sitaankin kerralla.  

 

Uusiutuvat dieselit olivat monien haastateltavien mielestä suhteellisen hyvä vaihtoehto työ-

konepäästöjen nopealle vähentämiselle, ja ongelmallisimpana urakoitsijan kannalta esiin 

nousi polttoaineen kalliimpi hinta. Lisäksi polttoaineenkulutus saattaa hieman kasvaa. Täten 

työkonetuntihinnat nousisivat, mutta tilaajan kattaessa ylimääräiset kustannukset tähän vaih-

toehtoon oltiin monen haastateltavan puolesta valmiita. Itse käyttöönkin voi kuitenkin liittyä 

haasteita, sillä joissakin tapauksissa myös uusiutuvan dieselin on havaittu aiheuttavan on-

gelmia moottorin toiminnassa, mikä taas on ristiriidassa esimerkiksi Neste MY uusiutuvan 

dieselin markkinoitujen ominaisuuksien kanssa.  

 

Sähköistäminen on monen haastateltavan mielestä potentiaalinen vaihtoehto työkonepäästö-

jen vähentämiseksi tulevaisuudessa. Tällä hetkellä se on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa, 

eikä sitä pidetty nykytekniikalla toimivana ratkaisuna suuressa mittakaavassa. Sähkötyöko-

neita on hyvin rajallisesti markkinoilla. Hybridikoneita taas saattaa olla paremmin saatavilla, 

mutta ne eivät välttämättä sovellu kaikkeen työhön. Sähköisen kaluston ongelmina pidettiin 
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pääasiassa akkuteknologian heikkoutta, sähkön saatavuutta työmaalle sekä Suomen haasta-

via sääolosuhteita. Tielinjalla haasteeksi koituu sähkön saaminen rakennuspaikalle, mutta 

esimerkiksi isoja kallioleikkauksia vaativille alueille sähköliittymää voisi harkita. Pelkkä 

sähköliittymän teko voi kuitenkin maksaa jo kymmeniä tuhansia euroja, ja lisäksi kaluston 

on oltava sähköllä toimivaa. Kustannukset saattavat siis tässäkin vaihtoehdossa nousta rei-

lusti hyötyjä suuremmiksi. Toisaalta sähkökäyttöisiä työkoneita käytetään jo jonkin verran 

tunnelirakentamisessa, ja kaivoksilla sähköistä työkonekalustoa on jo laajemmin käytössä. 

Päästöjen kannalta myös sähkön tuotantotapa on muistettava huomioida.   

 

Päästöjen vähentämiseksi nousivat teknisten ratkaisujen lisäksi esiin muun muassa hyvän 

työsuunnittelun merkitys, maansiirtosuunnitelmien optimointi ja päästölaskelmien, kuten 

elinkaariarvioinnin (LCA) sisällyttäminen tarjouskilpailuihin. Norjassa ja Ruotsissa päästö-

laskelmia on jo sisällytetty hankkeiden kilpailutukseen. Urakoitsijoiden automaattisena in-

tressinä on useimmissa tapauksissa kulujen pitäminen mahdollisimman pieninä, mikä tar-

koittaa työkoneiden osalta energian eli polttoaineen kulutuksen ja samalla myös päästöjen 

minimoimista. Tähän tähdätään nimenomaan hyvällä työsuunnittelulla. Esimerkiksi massan-

siirron reitit ja kuljetusmatkat riippuvat paljon massojen loppusijoittamiseen tarkoitettujen 

läjitysalueiden sijainneista sekä varastoalueista erilaisia työmaatoimintoja, kuten mullan 

seulontaa varten. Läjitysalueiden osalta useampi pieni läjitysalue yhden tai muutaman ison 

sijasta auttaa polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämisessä lyhentyneiden kuljetus-

matkojen seurauksena. Erillisiä varastoalueita käyttämällä voitaisiin välttää maamassojen 

tielinjalla varastoiminen, joka auttaisi myös osaltaan massansiirtosuunnitelman optimoin-

nissa.   

 

Kaiken kaikkiaan potentiaalisimpina päästövähennyskeinoina mainittiin varsinaisista tekni-

sistä vaihtoehdoista uudet työkoneet ja uusiutuvat polttoaineet. Kustannustehokkaina kei-

noina pidettiin myös koneiden ilman- ja polttoainesuodattimien puhtaanapitoa ynnä muita 

ylläpidollisia toimenpiteitä, kuljettajien koulutusta, työsuunnittelua, massatasapainon ja lä-

jitysalueiden optimointia sekä oikeanlaisia laatumittareita tarjouskilpailuissa. Suurin vaiku-

tus lieneekin kokonaisuudella, jolloin kaikkien osa-alueiden huomioimisella päästään par-

haaseen lopputulokseen.  
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5.3.2 Konetyön kustannukset 

 

Yleisellä tasolla konetyön osuudeksi kokonaiskustannuksista väylähankkeessa arvioitiin 

normaalissa tie- tai katuhankkeessa noin puolet. Loput koostuvat pääasiassa materiaaleista 

ja palkoista. Maatöiden osalta konetyön osuus on tyypillisesti noin 70 prosentin luokkaa ja 

se on kasvussa, sillä ihmistöistä pyritään pääsemään koneistuksen avulla eroon. Kustannus-

ten jakautuminen on kuitenkin hyvin tapauskohtaista. Vaihtelua aiheuttavat hankkeiden eri-

laiset luonteet ja vallitsevat olosuhteet. Työskentelyolosuhteisiin lukeutuvat esimerkiksi 

maaston mäkisyys ja pehmeys sekä kaivettavan maalajin kovuus ja laatu. Esimerkiksi suuri 

stabiloinnin tarve nostaa materiaalikustannusten osuutta, jolloin konetyön osuus kokonais-

kustannuksista laskee.  

 

Työsuunnittelulla on tärkeä rooli kustannusten syntymisessä, ja esimerkiksi työmaateiden 

sijainnit ja hankealueen kulkuyhteydet vaikuttavat. Työsuunnittelu auttaa myös siinä, että 

työtehtävät tehdään oikeanlaisilla ja -kokoisilla työkoneilla ja käytettävissä olevat resurssit 

saadaan tehokkaasti käyttöön. Lisäksi konetyön kustannukset riippuvat kuljettajien taitota-

sosta ja koulutuksesta. Hyvä koneenkuljettaja maksaa enemmän, mutta myös tekee työt laa-

dukkaammin. Erään haastateltavan mukaan taloudellisella ajotyylillä konetyön kustannuksia 

voitaisiin pienentää jopa 15 prosentilla. Esiin nousi myös mahdollisuus tilaajan järjestämästä 

taloudellisen ajotavan koulutuksesta kuljettajille.   

 

Alihankintaketjujen pituus vaikuttaa jossakin määrin sekä kustannuksiin että työn laatuun. 

Jokaisella aliurakoitsijalla on hinnoissaan kate, mikä näkyy pitkien ketjujen kohdalla tilaa-

jalle suuntautuvassa loppuhinnassa. Toisaalta pitkät ketjut laskevat myös työn laatua ja sa-

malla kasvattavat päästöjen määrää, kun ketjun viimeisinä olevilla urakoitsijoilla saattaa olla 

vanhempaa kalustoa käytössä. Nykyisin alihankintaketjut ovat kuitenkin tyypillisesti ly-

hyitä, kaksi aliurakoitsijaa käsittäviä ketjutuksia. Tällöin sekä kustannukset että työn laatu 

pysyvät paremmin hallinnassa.  
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5.3.3 Kaluston uusiminen 

 

Kaluston tyypillisenä uusimisvälinä pidettiin haastateltavien keskuudessa 15 000 - 20 000 

työkonetuntia. Koneesta ja urakoitsijasta riippuen uusimisväli vaihtelee noin neljän ja vii-

dentoista vuoden välillä. Kaivinkoneella työkonetuntien nähtiin täyttyvän uusimista varten 

yleensä noin 4-7 vuoden kohdalla. Kuorma-auton ja dumpperin kohdalla uusimisväli taas on 

tyypillisesti 10-15 vuotta. Arvon nopean laskun takia täysin uuden koneen hankkiminen ei 

välttämättä ole kannattavaa etenkään pienemmille urakoitsijoille, vaan investoitava työkone 

saattaa olla vuoden tai pari vanha. Monissa tapauksissa koneen poistoajaksi lasketaan esi-

merkiksi neljä vuotta, ja pankkilaina otetaan viideksi vuodeksi. Lainan päättyessä otetaan 

uusi laina ja näin kalustoinvestoinnit tapahtuvat säännöllisessä syklissä. Työn kirjoitushet-

kellä lainat ovat edullisia, joten kalustoa myös uusitaan ahkerammin. Isossa yrityksessä in-

vestoitavalle kalustolle voidaan laskea tapauskohtaisesti käyttöikä, ja sen loppuessa arvioi-

daan tarve uuden kaluston hankinnalle tai esimerkiksi alihankinnalle. Toistaiseksi päästö-

tekniikoiden ei ole koettu vaikuttavan kaluston uusimistahtiin, mutta sen merkityksen näh-

dään tulevaisuudessa kasvavan.  

 

5.3.4 Tilaajan ohjauskeinot 

 

Tilaajan kannalta ohjauskeinojen optimaalinen hyödyntäminen voi osoittautua haastavaksi, 

sillä sekä vaatimuksiin että kannustinjärjestelmiin liittyy omat ongelmansa. Pääasiassa ura-

koitsijat kokivat kannustimet ehdottomia vaatimuksia parempana keinona. Vaatimusten on-

gelmana on markkinoiden eli tarjoajien määrän pieneneminen. Tähän liittyy esimerkiksi 

pienten koneurakoitsijayritysten mahdollisuudet investoida lyhyellä aikavälillä uuteen ka-

lustoon, jolloin vaatimukset voivat viedä urakoitsijoilta tarjousmahdollisuuksia ja pahim-

massa tapauksessa ajaa pienimmät yritykset konkurssiin. Lyhyiden, puolesta vuodesta vuo-

teen kestävien sopimusaikojen puitteissa uusien työkoneiden uusiminen ei yleensä ole pie-

nille urakoitsijoille houkuttelevaa. Toisaalta sopimuksen ollessa tarpeeksi pitkä, esimerkiksi 

3-5 vuotta, investointi on todennäköisesti jo tarpeeksi kannattava. Isot urakointiyritykset taas 

pystyvät lähtökohtaisesti vastaamaan vaatimuksiin paremmin, sillä niillä on käytössä uu-

dempaa kalustoa.  
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Vaatimusten asettamisessa nähtiin kuitenkin myös hyviä puolia, kuten tarjouskilpailun tasa-

puolistuminen. Kun hinta ei ole ainoana ratkaisevana tekijänä, tarjoajat pystyvät kilpaile-

maan myös muilla keinoin, jolloin myös vähäpäästöisyyteen panostaminen on urakoitsijalle 

kannattavampaa. Ympäristönäkökohtien ottaminen mukaan tarjouspyyntöihin pisteytettä-

vänä laatutekijänä voikin haastattelujen perusteella olla toimiva ratkaisu. Vähäpäästöisyy-

den painottaminen voitaisiin täten ulottaa tietyllä painoarvolla myös pääurakoitsijan alihan-

kintaan. Hiilidioksidin osalta esimerkiksi koko hankkeen elinkaaren kattavien LCA-

laskelmien tai massansiirtosuunnitelmien vaatiminen tarjousten laatuaineistossa lisäisi to-

dennäköisesti motivaatiota päästöjen vähentämiseksi. Monesti hanketta aikataulutettaessa 

syntyy samalla myös karkea arvio massansiirroista, jolloin sen toimittaminen tilaajalle ei 

välttämättä vaatisi ylimääräistä työtä.  

 

Lähtökohtaisesti yrityksiä kiinnostaa rahallinen palkitseminen ja voiton maksimointi. Toi-

mivien kannustinjärjestelmien luominen voi kuitenkin olla haastavaa. Kannustimien koh-

dalla tulisi varmistaa, että palkitseminen siirtyy ketjussa alaspäin eikä jää vain pääurakoitsi-

jalle. Kannustimien suuruuden tulee olla harkittu ja seurannan tulee olla kaikille selvää ja 

toimivaa. Vähäpäästöisellä kalustolla ajettaessa seuranta olisi mahdollista esimerkiksi käyt-

tötuntien perusteella. Kokonaisuutta ajatellen toimivin ratkaisu voisi kuitenkin olla edellä 

lueteltujen ohjauskeinojen yhdistelmä, eli tarjouskilpailun laatupuolen painotus ja tiettyyn 

pisteeseen asti vaatiminen, josta eteenpäin paremmin suoriutumisesta palkittaisiin kannus-

tinmaksuin.  

 

Sopivasta siirtymävaiheesta, joka mahdollistaisi urakoitsijan vastaamisen tiukimmat päästö-

rajat täyttäviin kalustovaatimuksiin, kysyttäessä tyypillinen vastaus oli vähintään viisi 

vuotta. Tätä on kuitenkin haastateltavien mielestä vaikea määrittää tarkasti. Lisäksi huomion 

arvoista on se, ettei vaatimuksia aseteta kaikkiin hankkeisiin kerralla, vaan muutos tapahtuu 

asteittain. Täten myös kokonaiskustannukset pysyvät kurissa. Ainakin alkuun ehdotetaan to-

teutettavaksi pilottihankkeita, joilla vaatimusten asettamisen toimivuutta voisi lähteä testaa-

maan. Kokeilujen kautta painotusta voisi lisätä vuosien varrella. Päästövähennyksissä on-

nistumiseksi tiedotuksen on oltava selkeää ja myös tilaajan on otettava vastuuta päästövä-

hennysten onnistumisesta niin, etteivät riskit jää yksin urakoitsijalle.   
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6 PÄÄSTÖVÄHENNYKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS 

VÄYLÄVIRASTON CASE-HANKKEISSA  

 

Tässä luvussa tarkastellaan tiettyjen päästövähennystekniikoiden vaikutusta case-hankkei-

den päästöihin ja kustannuksiin. Ensiksi työssä käsitellyistä päästövähennystekniikoista va-

litaan potentiaalisimmat vaihtoehdot arvioidun kustannushyödyn ja muiden tekniikkakoh-

taisten tekijöiden perusteella. Tarkasteltavat hankkeet esitellään lyhyesti, minkä jälkeen pe-

rehdytään laskelmiin tarvittaviin lähtötietoihin ja -oletuksiin. Tämän jälkeen valittujen tek-

niikoiden päästö- ja kustannuslaskelmat esimerkkihankkeissa käsitellään omissa alaluvuis-

saan. Lopuksi laskelmien tulokset analysoidaan esimerkkihankkeiden ominaispiirteet huo-

mioiden.  

 

6.1 Tutkittavien päästövähennystekniikoiden valinta  

 

Päästövähennysratkaisuista on valittu teoriaosan ja haastattelujen perusteella tällä hetkellä 

realistisimmat ja lupaavimmat. Laskelmien tekemisen kaikkien työssä käsiteltyjen päästö-

vähennystekniikoiden kannalta ei ajatella olevan työn laajuus huomioiden oleellista, eikä 

hankekohtaisia kustannuksia pystytä tämän työn perusteella arvioimaan kaikille eri päästö-

vähennystekniikoille. Taulukossa 6-1 on esitetty neljän tarkastellun päästövähennysteknii-

kan etuja ja heikkouksia työn teoriaosan ja haastatteluissa ilmenneiden seikkojen perusteella. 

Ominaisuuksia on tarkasteltu työkoneisiin soveltuvuuden, kustannusten ja markkinoiden nä-

kökulmista.  

 

Taulukko 6-1. Työssä tarkasteltujen päästövähennystekniikoiden vahvuuksia ja heikkouksia. 

Päästövähennystek-

niikka 

Vahvuudet/edut Heikkoudet/haasteet 

Uudet työkoneet • Tuoreimman vaiheluokituk-

sen mukaisia eli lähipäästöt 

vähenevät 

• Myös CO2-päästöjen vähe-

neminen parantuneen ener-

giatehokkuuden ansiosta 

• Kallis investointihinta 

• Lisääntyvä tarve huollolle 

ja korjauksille nostaa kus-

tannuksia ja vaikeuttaa 

työntekoa 

 

Jälkiasennettavat  

jälkikäsittelyjärjestelmät 
• Kokonaan uuteen työkonee-

seen verrattuna edullisempi 

vaihtoehto 

• Ei kovin yleinen mene-

telmä Suomessa 
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• Asentaminen haastavaa 

moottoritilan ahtauden ta-

kia 

• Kustannukset voivat kas-

vaa hyötyyn nähden suu-

riksi mm. työkoneiden 

vaatiman yksilöllisen 

suunnittelun takia 

Vaihtoehtoiset  

polttoaineet  
• Voidaan käyttää jo olemassa 

olevissa työkoneissa 

• Kustannukset uusiin laitteis-

toinvestointeihin nähden 

edullisia (polttoainekulutuk-

sen mukaan, kaasun koh-

dalla lisäksi konversio) 

• Hankekohtainen kustannus-

ten nousu arvioitavissa 

melko helposti 

 

• Saatavuus/kuljetus työ-

maalle 

• Tuotantovolyymin riittä-

vyys 

• Markkinoiden vakaus → 

mahdollinen hinnan kallis-

tuminen kysynnän kasva-

essa  

• Joissakin tapauksissa voi 

aiheuttaa vikoja tai ti-

heämpää huollon tarvetta 

• Biodieselin sekoiterajoite 

• Biokaasun vaatimien kom-

ponenttien sijoittelu ahtaa-

seen moottoritilaan 

Sähkö- ja hybridityöko-

neet  
• Ei lähipäästöjä 

• Käyttövaiheen hiilidioksidi-

päästöt syntyvät pääasiassa 

sähköntuotannossa → uusiu-

tuvalla energialla tuotetulla 

sähköllä käytännössä päästö-

töntä 

• Muita hyötyjä mm. melun 

väheneminen 

• Korkeat investointikustan-

nukset 

• Sähkötyökoneiden saata-

vuus rajallista 

• Akkuteknologia ei vielä 

tarpeeksi kehittynyttä suu-

rille työkoneille ja pitkiin 

työvuoroihin 

• Sähkön saanti rakennus-

kohteeseen 

• Sää-/talviolosuhteet 

 

Taulukosta 6-1 nähdään, että kaikkiin päästövähennystekniikoihin liittyy omat haasteensa, 

eikä tekniikoiden asettaminen paremmuusjärjestykseen ole yksiselitteistä. Työssä käytetty-

jen kirjallisuuslähteiden ja haastatteluissa ilmenneiden kokemusten perusteella tutkittaviksi 

ratkaisuiksi valikoituivat uudet työkoneet sekä vaihtoehtoisista polttoaineista uusiutuva die-

sel. Myös uusien työkoneiden ja uusiutuvan dieselin käyttöön liittyy omat haasteensa, mutta 

ne valikoituivat tutkituista vaihtoehdoista tällä hetkellä todennäköisimmin toimiviksi ja nii-

den käytölle saatiin haastatteluissa hinta-arvioita, joihin perustuen laskelmat pystytään to-

teuttamaan. Perusteluja tutkittavien tekniikoiden valitsemiseksi on esitetty seuraavaksi.  
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Uudet työkoneet, vaihtoehtoiset polttoaineet ja sähkökäyttöisyys vähentävät sekä hiilidiok-

sidi- että lähipäästöjen määrää käytön aikana, kun vaihtoehtoisten polttoaineiden raaka-ai-

neet ja sähkön tuotantotapa huomioidaan. Uusien työkoneiden kohdalla EU:n vaiheluokitus-

ten mukaisten moottoreiden käyttäminen oletettavasti takaa, että lähipäästöt, kuten typen 

oksidit ja hiukkaspäästöt, ovat tietyllä tasolla. Lisäksi moottoreiden kehittymisen myötä nii-

den energiatehokkuus on parantunut, jolloin myös uudempien moottoreiden hiilidioksidi-

päästöt ovat pienempiä.  

 

Jälkiasennettavien jälkikäsittelyjärjestelmien käytön yleisyydestä Suomessa ei ollut löydet-

tävissä varmaa tietoa, ja haastattelujen perusteella se ei ole kovinkaan yleinen menetelmä. 

Myös jälkiasennuksia tieliikenteeseen tekevästä Proventia-yhtiöstä todetaan, ettei työkonei-

siin tehdä tällä hetkellä juurikaan jälkikäsittelyjärjestelmien asennuksia jälkikäteen, vaikka 

se olisi teoriassa mahdollista monille työkoneille. Tämä johtuu työkoneiden ainutlaatuisuu-

desta ja yksityiskohtaisen suunnittelun myötä kasvavista kustannuksista. (Amberla 2019.) 

Jälkiasennusten kustannusten arvioiminen on siis haastavaa, eikä sitä näin ollen oteta mu-

kaan case-tarkasteluun. Menetelmän hyödyntäminen on kuitenkin hyvä pitää mahdollisena 

esimerkiksi bonusjärjestelmien osalta, jolloin kolmannen osapuolen todistamana jälkiasen-

nettu pakokaasujen käsittely voi olla yksi vaihtoehto esimerkiksi kannustinmaksujen edelly-

tyksenä olevien päästörajojen saavuttamiseksi.  

 

Vaihtoehtoisista polttoaineista uusiutuva diesel taas on osoittautunut diplomityötä tehdessä 

biodieseliin ja biokaasuun verrattuna parhaaksi vaihtoehdoksi. Biodiesel rajattiin pois tar-

kastelusta jo kustannusosion luvussa 4.2.3 perustuen siihen liittyvään seitsemän prosentin 

sekoitusrajoitteeseen ja käytön suhteelliseen vähäisyyteen Suomessa. Biokaasun osalta var-

sinaiset polttoainekustannukset ovat uusiutuvaa dieseliä pienempiä, mutta työkoneen muut-

taminen myös kaasulla toimivaksi ei vaikuta työssä tehtyjen selvitysten perusteella olevan 

Suomessa erityisen yleistä. Haasteita syntyy kaasujärjestelmän komponenttien, kuten kaa-

supullojen, sijoittelussa olemassa oleviin työkoneisiin. Lisäksi dual fuel-menetelmällä kaa-

sun käytön osuus dieselin rinnalla vaihtelee, eivätkä siitä saatavat päästövähennyshyödyt 

välttämättä jää kustannuksiin nähden kovinkaan suuriksi. Lisäksi kaasumuutoksen kustan-

nuksia ei pystytä yleisellä tasolla arvioimaan, vaan työkoneen tyyppi ja tarvittavien kaasu-
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pullojen määrä pitäisi olla tiedossa. Dieselkone voitaisiin muuttaa myös kokonaan kaasu-

käyttöiseksi, mutta muutos on dual fuel -konversiota suurempi eikä sen investointihintoja 

selvitetty tässä yhteydessä tarkemmin. On myös todennäköisempää, että tilaajan ohjauskei-

nojen avulla uusiutuvan dieselin käyttöä työkoneissa saataisiin sen käyttöönoton helppouden 

takia lisättyä tehokkaammin kuin biokaasun. Koska kaasun käyttöön liittyy monta epävar-

muustekijää ja investointikustannusten jakautumisen arvioiminen yksittäiselle hankkeelle on 

haastavaa, jätetään biokaasu pois case-laskelmista.  

 

Vaikka tietyt kaivoksissa ja tierakentamisen osalta erityisesti tunnelirakentamisessa käytet-

tävät työkoneet ovat sähkökäyttöisiä, ei työkoneiden sähköistäminen ole tällä hetkellä tek-

nisesti tarpeeksi edistynyttä, jotta tilaaja voisi edellyttää sähkökäyttöisyyttä laajassa mitta-

kaavassa. Akkuteknologian tulisi kehittyä ja tulla entistä halvemmaksi, jotta työkoneilla voi-

taisiin toimia tarvittavia aikoja sähköisesti ja sähkötyökoneiden saatavuus markkinoilla kas-

vaisi. Lisäksi on huomioitava sähkön työmaalle saamisen mahdollisuus ja kustannukset sekä 

päästöjen vähentämisen maksimoimiseksi myös sähkön tuotantotapa. Sähkötyökoneiden 

käyttö Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa vaatisi laajempaa tarkastelua, jotta toimivuus 

pystyttäisiin arvioimaan paremmin. Lähtökohtaisesti ei ole järkevää edellyttää sähkötyöko-

neiden käyttöä, mikäli työt jouduttaisiin talviaikaan tekemään perinteisillä työkoneilla. Säh-

kökäyttöisten työkoneiden osalta haastatteluissa ei tullut ilmi arvioita tilaajalle kohdistuvista 

kustannusvaikutuksista. Syynä tähän oli pääasiassa se, että niiden saatavuus on urakoitsijoi-

den mukaan heikkoa ja käyttö työmailla vähäistä. Sähkö- ja hybridikäyttöisten työkoneiden 

mahdollisuus kannattaa sisällyttää kannustinjärjestelmiin, mutta niiden vaatiminen valta-

osassa väylähankkeen rakennusvaiheista ja toiminnoista ei ole tällä hetkellä realistista tai 

kustannustehokasta. Täten menetelmä jätetään pois päästö- ja kustannustarkasteluista. 

 

6.2 Tarkasteltavat hankkeet 

 

Esimerkkihankkeina tässä diplomityössä käytetään kahta Väyläviraston (hankkeiden raken-

tamisaikaan Liikennevirasto) viimeaikaista infrahanketta: moottoritie ja vanhan valtatien 

kunnostus E18 Hamina-Vaalimaalla (jäljempänä HaVa) sekä hankkeen yhteydessä toteu-
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tettu erillisurakka Virojoen taajaman katujen kunnostamiseksi (jäljempänä Virojoki). Hank-

keiden lähtökohdat ja ominaispiirteet olivat hyvin erilaiset, ja näitä on avattu tarkemmin 

seuraavissa hankekuvauksissa sekä myöhemmin tulosanalyysin yhteydessä.  

 

6.2.1 E18 Hamina−Vaalimaa 

 

Hamina−Vaalimaa-välille rakennettiin moottoritie viimeisenä osana Turusta Venäjän rajalle 

ulottuvaa E18-tietä. 32 kilometriä pitkän moottoritieosuuden rakentaminen aloitettiin kesällä 

2015 ja se valmistui maaliskuussa 2018. Hankkeeseen kuului myös rekkojen parkkialueen 

rakentaminen rajanylityksen läheisyyteen, sekä vanhan valtatien 7 kunnostaminen mootto-

ritien valmistumisen jälkeen. Lisäksi rakennettiin kevyenliikenteenväyliä. Hanke toteutettiin 

elinkaarimallilla (PPP) ja tilaajana toimi Väylävirasto eli silloinen Liikennevirasto. Palve-

luntuottaja Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n tehtäviin kuului hankkeen rahoitus, suunnittelu sekä ra-

kentaminen. Lisäksi yhtiö jatkaa hankkeen parissa kunnossapitovaiheen ajan vuoteen 2034 

saakka. Pääurakoitsijana hankkeessa toimi YIT Rakennus Oy. Hankkeen kokonaiskustan-

nukset ovat 378 miljoonaa euroa sisältäen suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja ra-

hoituksen. Investointikustannusten osuus oli 265 miljoonaa euroa. (Väylävirasto 2019c.) 

 

Ennen moottoritien rakentamista Haminan ja Vaalimaan välinen pääväylä oli maantie 170 

eli entinen valtatie 7. Tiellä kulki päivittäin noin 6 000 ajoneuvoa, joista yli puolet ylitti 

Suomen ja Venäjän välisen rajan. Raskaan liikenteen osuus tiellä liikkuneista ajoneuvoista 

oli noin 30 prosenttia, ja ruuhkaisimpina aikoina rajalle muodostui rekkajonoja jopa 30 ki-

lometrin matkalle. Moottoritien tuomiksi hyödyiksi on arvioitu henkilövahinkoon johtavien 

onnettomuuksien väheneminen 60 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi matka-aika 

Haminan ja Vaalimaan välillä on lyhentynyt kahdeksalla minuutilla ja raskaan liikenteen 

aiheuttamat päästö- ja meluhaitat alueen asukkaille ovat vähentyneet merkittävästi. (Väylä-

virasto 2019c.) 

 

Hanke jaettiin rakentamista varten viiteen hankeosaan. Hankeosa 1 sisälsi Vaalimaan rekka-

liikenteen odotusalueen. Moottoritie jaettiin hankeosiin 2-4, kun taas hankeosa 5 kattoi en-

tisen valtatien 7 eli maantien 170 kunnostuksen. Ensimmäisenä valmistui rekkaliikenteen 

odotusalue, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2017. Tämän jälkeen itse moottoritie avattiin 
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liikenteelle kolmessa erässä: helmikuussa 2017 sekä helmi- ja maaliskuussa 2018. Vuoden 

2018 loppuun mennessä kunnostettiin vielä maantie 170. (Väylävirasto 2019c.) Kunnostuk-

seen kuuluivat pääasiassa uudelleenpäällystys, kevyen liikenteen väylien rakentaminen sekä 

siltatyöt neljällä sillalla (Väylävirasto 2019d). Hankkeeseen kuului viiden eritasoliittymän, 

37 sillan ja 225 metriä pitkän Vaalimaan tunnelin rakentaminen (Väylävirasto 2019e). Ku-

vasta 6-1 voidaan nähdä moottoritien hankeosat sekä sijainti vanhaan pääväylään, maan-

tiehen 170, nähden.  

 

 

Kuva 6-1. E18 Hamina-Vaalimaa hankeosittain. (Väylävirasto 2019e) 

 

Hankealue sijaitsee suurimmaksi osaksi syrjässä kaukana asutuskeskuksista, mutta yksittäi-

siä asuinkiinteistöjä sijaitsee moottoritien ja yhdysteiden läheisyydessä. HaVa:n rakennus-

töihin kuului hankkeen suuren koon vuoksi suuria määriä louhintaa, massanvaihtoa ja -siir-

toa sekä paljon päällystystöitä muun muassa moottoritien leveyden vuoksi. Maaperä hanke-

alueella oli vaihtelevaa ja pehmeitä, massanvaihtoa vaativia savikkoalueita oli runsaasti. 

Maaston profiili alueella on suhteellisen tasaista, mutta myös suuria kallioalueita jouduttiin 

louhimaan tien rakentamiseksi.  

 

6.2.2 E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus 

 

Moottoritiehankkeen yhteydessä toteutettiin erillinen Virojoen taajaman katujen peruskor-

jaus, niin kutsuttu Virojoen erillisurakka. Urakan teettivät yhteistyössä Liikennevirasto sekä 

Virolahden kunta ja sen toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella NCC Suomi Oy. 



77 

 

Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2018 ja kestivät noin puoli vuotta. (Väylävirasto 

2018.) Virojoen urakan kokonaisarvo oli 1,88 miljoonaa euroa ja urakkamuotona oli koko-

naishintaperusteinen kokonaisurakka. Peruskorjauksessa uudistettiin väyliä sekä ajoneu-

voille että kevyelle liikenteelle. Teitä levennettiin ja päällystettiin, sekä maantieltä 170 ra-

kennettiin uusi sisääntuloväylä Virojoen keskustaan. Erillisurakan sijainti näkyy kuvassa 6-

2, johon on myös merkitty moottoritiehankkeen yhteydessä kunnostetulla maantiellä 170 

tehdyt parannustyöt.   

 

 

Kuva 6-2. E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus -hankkeen sijainti ja moottoritiehankkeen yhteydessä kun-

nostettu maantie 170. (Väylävirasto 2019d) 

 

HaVa:an verrattuna Virojoen erillishanke oli hyvin pienimuotoinen ja paikallinen urakka, 

jossa massanvaihdon tarve ja tierakenteisiin tarvittavat massamäärät olivat huomattavasti 

HaVa:a pienempiä. Hankealue sen sijaan sijaitsee taajama-alueella ja rakentaminen tapahtui 

pääasiassa liikenteen seassa, joten liikennejärjestelyitä tarvittiin koko hankkeen käynnissä 

oloajan. Virojoen taajama on Suomen mittakaavassa pieni, mutta rakentaminen tapahtui ai-

van asutuksen läheisyydessä taajaman keskustan alueella.  

 

6.3  Lähtötiedot 

 

Päästövähennys- ja kustannuslaskelmien tekemiseksi hankkeiden aikana raportoidusta ai-

neistosta on hyödynnetty käytössä olleiden työkoneiden tietoja ja konetyön tuntimääriä. Läh-
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tötietojen tarkkuus on vaihteleva, ja laskelmien suorittamiseksi on tehty joitakin yksinker-

taistuksia ja oletuksia. Hankkeilta saadut lähtötiedot ja niiden muuntaminen laskelmissa tar-

vittavaan muotoon on esitetty seuraavaksi.  

 

6.3.1 E18 Hamina-Vaalimaa 

 

HaVa:lta saatiin lähtötietoina viikoittaisia työkoneiden käyttömääriä karkeasti luokiteltuina 

sekä suurimpien urakoitsijoiden käyttämän kaluston käyttöönottotarkastusraportteja. Hank-

keelta saadut työkonetuntitiedot olivat viikkokohtaisissa Excel-tiedostoissa koko hankkeen 

rakennusvaiheen ajalta vuosilta 2015-2018 lukuun ottamatta yhteensä kolmea puuttunutta 

viikkoa. Raportoinnista ilmeni käytettyjen työkoneiden määrä hankeosakohtaisesti kunkin 

työskentelyviikon aikana. Työkoneet oli jaettu hankeosien 1-4 eli rekkaparkin ja moottori-

tien rakentamisen osalta seuraaviin luokkiin: kaivinkoneet, kuorma-autot, poravaunut ja 

muut koneet. Viikosta 10/2018 alkaen hankeosan 5 eli maantien 170 korjaustöiden osalta 

luokittelu on muutettu seuraavanlaiseksi: kaivinkoneet/kaivinkonetraktorit, kuorma-autot, 

traktoridumpperit ja muut koneet. Viikosta 27/2018 lähtien hankkeen loppuun saakka trak-

toridumpperin sijasta on eritelty traktoreiden käyttömäärät.  

 

Työkonetuntien jakautuminen rakentamisen ajalle on esitetty taulukossa 6-2. Viikosta 

10/2018 alkaen käyttömäärät on laskettu erikseen raportoinnin muuttumisen takia. Työko-

neiden viikoittaisten käyttötuntien osalta oletetaan, että tehty työviikko on 40 tuntia, joten 

kokonaiskäyttötunnit on laskettu kertomalla viikon aikana käytössä olleiden työkoneiden lu-

kumäärä 40:llä tunnilla.  
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Taulukko 6-2. HaVa:n rakennusvaiheen työkoneiden käyttömäärät työkoneluokittain. 

   
Kaivin-

koneet 

Kuorma-

autot 

Pora-

vaunut 

Traktori-

dumpperit 

Trakto-

rit 
Muut Yhteensä 

2015 
vko 973 570 193     880 2 616 

h 38 920 22 800 7 720     35 200 104 640 

2016 
vko 3 553 2 628 681     4 573 11 435 

h 142 120 105 120 27 240     182 920 457 400 

2017 
vko 2 436 2 117 208     2 881 7 642 

h 97 440 84 680 8 320     115 240 305 680 

1/2018-

9/2018 

vko  212 124 0     101 437 

h 8 480 4 960 0     4 040 17 480 

10/2018-

26/2018 

vko 97 73   8   18 196 

h 3 880 2 920   320   720 7 840 

27/2018- 
vko 146 160    34 17 357 

h 5 840 6 400     1 360 680 14 280 

Yhteensä 
vko 7 417 5 672 1 082 8 34 8 470 22 683 

h 296 680 226 880 43 280 320 1 360 338 800 907 320 

Osuus % 32,7 25,0 4,8 0,04 0,1 37,3 100 

 

Taulukosta 6-2 nähdään, että kaivinkoneiden kokonaiskäyttömäärä hankkeessa on ollut 

296 680 tuntia ja kuorma-autojen 226 880 tuntia. Yksittäisistä työkoneluokista niiden käyttö 

vastaa suurinta osaa, noin 33 ja 25 prosentin osuuksia kokonaistyökonetunneista (907 320 

h). Poravaunuja käytettiin hankkeessa taulukon 6-2 mukaisesti 43 280 tuntia, traktoridump-

pereita eritellysti taulukon 6-3 osoittamat 320 tuntia ja traktoreita 1 360 tuntia. Muita koneita 

käytettiin raportoinnin mukaan yhteensä 338 800 tunnin edestä, joka on noin 37 prosenttia 

kokonaismäärästä.  

 

Muiden kuin kaivinkoneiden, kuorma-autojen, poravaunujen sekä osan traktoreista ja trak-

toridumppereista käyttömääriä ei ole hankkeen aikana raportoitu eritellysti. Työkoneet ovat 

hyvin erityyppisiä ja eri-ikäisiä, eikä tietyn työkoneluokan käyttömäärää pystytä hankkeelta 

saatujen tietojen perusteella jälkikäteen arvioimaan. Laskelmien luotettavuus tulisi siis kär-

simään lähtötietojen epävarmuudesta huomattavasti. Tästä syystä ne jätetään kokonaisuu-

dessaan päästö- ja kustannuslaskelmien ulkopuolelle, vaikka niiden yhteenlaskettu osuus 

kaikista hankkeen rakennusvaiheessa käytetyistä työkoneista onkin suuri.  

 

Hankkeelta saatiin malli- ja käyttöönottovuositietoja taulukossa 6-2 eritellyistä työkone-

luokista koskien kaivinkoneita, poravaunuja, traktoridumppereita, osaa kuorma-autoista 

sekä muita työkoneita. Työkonekohtaisista käyttöönottoraporteista selviävät muun muassa 
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käytettyjen työkoneiden mallit ja käyttöönottovuodet, joista on tehty yhteenveto liitteeseen 

III. Hankkeessa käytetyt kaivinkoneet on otettu käyttöön vuosien 2000 ja 2016 välillä. 

Kuorma-autojen osalta sekä malli- että käyttöönottovuositiedot olivat saatavilla 11 kuorma-

autosta, joiden käyttöönottovuodet vaihtelevat vuosien 1987 ja 2013 välillä. Hankkeessa 

käytetyt poravaunut taas on otettu käyttöön vuosina 1993-2016. Muihin koneisiin lukeutuu 

muun muassa dumppereita, jyriä, puskutraktoreita ja pyöräkuormaajia. Vanhimpia työko-

neita HaVa:lla olivat vuosina 1985 ja 1988 käyttöön otetut maansiirtoautot eli dumpperit ja 

vuonna 1987 käyttöön otetut puskutraktori ja kuorma-auto. Jyrät taas on käytteenotettu liit-

teen III mukaisesti vuosina 1994-2010 ja traktoridumpperit vuosina 1996-2008.  

 

6.3.2 E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus 

 

Virojoen katujen peruskorjauksessa käytettyjen työkoneiden määrä oli reilusti HaVa:a pie-

nempi, ja työkonetunnit on ilmoitettu yksittäisten työkoneiden tarkkuudella. Hankkeelta saa-

dut lähtötiedot on esitetty liitteessä IV. Päällysteen ajot tiedetään massaperusteisesti, mutta 

koska kuorma-autojen mallia, kokoa, käyttöönottovuotta tai ajonopeutta ei tiedetä, päällys-

teen ajot jätetään pois laskelmista. Yhteenveto konetuntimääristä työkohteittain ja konetyy-

peittäin on esitetty taulukossa 6-3.  

 

Taulukko 6-3. Virojoen työkoneiden käyttömäärät työkohteittain ja konetyypeittäin. 

Työkohde Työkonetunnit yhteensä [h] Työkonetyyppi Työkonetunnit yhteensä [h] 

Kaivu/leikkaus/pengerrys 3 910 Kaivinkone 3 286 

Kuljetukset 3 675 Traktorikaivuri 660 

Louhinta 216 Kuorma-auto 3 964 

Reunantäyttö 40 Poravaunu 216 

Päällystys 420 Pyöräkuormaaja 170 

Tiemerkintä 32 Jyrä 617 

Valaistus 287 Asfaltinlevityskone 140 

Asfalttipohjat 138 Jyrsin 8 

Liikennemerkit asennus 108 Tiehöylä 69 

Muut 418 Yhteensä 9 130 

Yhteensä 9 244   

 

Taulukon 6-3 erot kokonaistuntimäärissä johtuvat siitä, että työkonetyyppilaskennasta on 

jätetty pois yksi tieliikennekäyttöinen pakettiauto sekä kaksi työmerkinnässä käytettyä työ-

konetta, joiden tyypeistä ei saatujen tietojen perusteella ole varmuutta. Kuten taulukosta 6-
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3 nähdään, reilun enemmistön konetunteja vaatineita toimintoja työmaalla olivat maan-

muokkaus eli kaivu, leikkaus ja pengerrys sekä kuljetukset. Näihin käytetyt työkoneet olivat 

kaivinkoneita ja kuorma-autoja. Yhteensä työkonetunteja siis kertyi päällysteen ajoa lukuun 

ottamatta alle 10 000 tuntia, joka vastaa noin prosenttia HaVa:n kokonaistyökonetuntimää-

rästä. Tämä havainnollistaa hyvin hankkeiden välistä kokoeroa.  

 

Työkoneiden mallit ja käyttöönottovuodet on lueteltu työkonetuntien ohessa liitteessä IV. 

Hankkeelta saatujen tietojen mukaan kaikki työmaalla käytetyt työkoneet on otettu käyttöön 

vuosina 2000-2018. Esimerkiksi maanmuokkaukseen käytetyn kaluston käyttöönottovuodet 

vaihtelevat vuosien 2005 ja 2016 välillä ja kuljetuskaluston vuosien 2000 ja 2015 välillä. 

Muista työkoneista vanhin on jyrä vuodelta 2008.  

 

6.4 Päästölaskelmat 

 

Tässä luvussa esitetään molemmille hankkeille suoritetut päästövähennyslaskelmat. Laskel-

mien avulla havainnollistetaan tutkittavien päästövähennystekniikoiden käytön vaikutus 

työkonepäästöihin, mikäli tekniikat olisivat olleet käytössä case-hankkeissa. Usein työko-

neiden todelliset päästöt poikkeavat jonkin verran tehdasmittausten tuloksista, mutta niiden 

mittaaminen käytön aikana työmaalla voi olla haastavaa tai lähes mahdotonta. Koska tämän 

työn tekemistä varten ei ollut saatavilla suoraan hankkeilta kerättyä päästödataa, päästöjen 

lähtöarvoina pidetään lähipäästöjen osalta käyttöönottovuoden mukaisen vaiheluokituksen 

raja-arvojen (liite I ja taulukko 2-1) mukaisia päästöjä. Vaihe- ja EURO-luokituksen muu-

tosvuosina, jolloin muutos on astunut voimaan lokakuussa, työkoneen on oletettu edustavan 

vanhempaa luokkaa, sillä tarkkaa käyttöönottokuukautta ei tiedetä. Tämä siksi, että toden-

näköisyys työkoneen käyttöönotolle edeltävän luokan aikana on yhdeksän kuukautta kah-

destatoista eli 75 prosenttia.  

 

Koska hiilidioksidipäästöjä ei rajoiteta vaiheluokituksessa, ei niitä pystytä pelkän koneen iän 

perusteella päättelemään. Työkoneita valmistavan Caterpillarin maahantuojan Wihuri Oy:n 

edustajan mukaan hiilidioksidipäästöjä ei mitata moottorityökoneissa eikä tietoja eri vaihe-

luokkien aikaisista työkoneiden hiilidioksidipäästöistä ole täten saatavilla (Raiskio 2019). 

Myös Doosan-työkonemerkin maahantuojan edustajan mukaan hiilidioksidipäästötietojen 
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löytyminen voi olla haastavaa. Tämän perusteella työkoneiden hiilidioksidipäästöjä eri vai-

heluokissa ei pystytä päättelemään, eikä uusien työkoneiden käytön vaikutusta hiilidioksidi-

päästöihin pystytä arvioimaan.  

 

Uusien työkoneiden käytön aiheuttama lähipäästöjen vähenemä perustuu vaiheluokkien 

raja-arvoihin. Työkoneen käyttöönottovuoden mukaisen vaihe- tai EURO-luokan raja-arvo-

jen mukaisista päästöistä vähennetään uusimman vaiheen V tai EURO VI:n raja-arvojen 

mukaiset päästöt. Vaihe V toimii vertailuarvona, vaikka se ei ole ollut voimassa case-hank-

keiden rakennusaikana. Näin menetellään siksi, että työn tarkoituksena on selvittää hankkei-

den esimerkkien avulla päästövähennyspotentiaalia tulevia hankkeita varten. Alle 56 ja yli 

130 kilowatin moottoreille vaihe V on tullut voimaan vuoden 2019 alusta. Lopuille mootto-

reille se otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta eli noin puolen vuoden kuluttua työn kirjoitus-

ajankohdasta, joten vaihetta V käytetään vertailuarvona sen edustaessa uusimpia päästöra-

joitteita.  

 

Typenoksidi- ja hiilivetypäästörajat on ilmoitettu summana vaiheessa IIIA kaikilla, vai-

heessa IIIB 37-56 kilowatin ja vaiheessa V alle 56 kilowatin moottoreilla. Tällöin vertailu 

luokkaan, jossa raja-arvot on ilmoitettu erillisinä, ei onnistu sellaisenaan. Päästölaskentaa 

varten HC- ja NOx -päästömäärien oletetaan esiintyvän summana ilmoitetun raja-arvon si-

sällä samassa suhteessa kuin erikseen ilmoitettuina, jolloin vaikutuksiltaan hyvin erilaisten 

päästökomponenttien vertailu on mahdollista. Esimerkiksi, jos moottori kuuluu 130-560 ki-

lowatin teholuokkaan ja vaiheen IIIA päästöjä verrataan vaiheeseen V, oletetaan, että vai-

heessa IIIA summana ilmoitettu HC- ja NOx-raja-arvo 4,0 g/kWh (liite I) sisältää molempia 

kaasuja samassa suhteessa kuin vaiheessa V. Liitteen I mukaisesti vaiheen V raja-arvo hiili-

vedylle on 0,19 g/kWh ja typen oksideille 0,4 g/kWh. Esimerkiksi hiilivedyn osuuden ja 

eriytetyn raja-arvon laskenta tapahtuu seuraavasti: 

 

𝑥𝐻𝐶,𝑉,130−560 =
0,19 𝑔/𝑘𝑊ℎ

(0,19 + 0,4)𝑔/𝑘𝑊ℎ
= 0,3220 ≈ 32,2 % 

 

𝑚𝐻𝐶,𝐼𝐼𝐼𝐴,130−560 = 0,3220 ∗ 4,0
𝑔

𝑘𝑊ℎ
= 1,288

𝑔

𝑘𝑊ℎ
≈ 1,29

𝑔

𝑘𝑊ℎ
   

 



83 

 

Samalla periaatteella luokassa IIIA 130-560 kilowatin moottoreiden typen oksidien raja-ar-

voksi saadaan 2,71 g/kWh. Eriytetyt raja-arvot on otettu huomioon myöhemmin esitettävissä 

laskelmissa.  

 

Uusiutuvan dieselin osalta hiilidioksidipäästöjen lähtöarvoina käytetään Lipasto-tietokannan 

sekä Aulakosken et al. (2014) mukaisia yksikköpäästöjä, vaikka ne kuvaavatkin keskiarvoa 

koko Suomen työkonekannasta eivätkä suoraan vastaa case-hankkeiden työkoneiden pääs-

töjä. Eri työkonetyyppien ominaishiilidioksidipäästöt on esitetty kootusti taulukossa 6-4 pe-

rustuen taulukoiden 3-2 ja 3-4 tietoihin. Kaivinkoneiden yksikköpäästönä käytetään tela- ja 

pyöräalustaisen kaivinkoneen keskiarvoa ja traktoridumpperin yksikköpäästön on oletettu 

olevan sama kuin maansiirtoautolla eli dumpperilla. Kuten taulukosta näkyy, tiedot eri läh-

teistä ovat eri yksikössä. Huomionarvoista on, että kuorma-auton, poravaunun ja asfaltinle-

vityskoneen tuntiperusteiset hiilidioksidipäästömäärät ovat suhteessa melko pieniä verrat-

tuna muiden työkoneiden Lipasto-tietokannan päästöihin, jotka perustuvat työkoneiden ni-

mellistehoihin. Tästä huolimatta myös tuntiperusteisten päästöjen oletetaan edustavan työ-

konetyypin päästöjä riittävällä tarkkuudella.  

 

Taulukko 6-4. Työkoneiden ominaishiilidioksidipäästöjä. (Lipasto 2017b, Aulakoski et al. 2014) 

Työkonetyyppi CO2-päästö Yksikkö 

Kaivinkone 0,827 kg/kWh 

Traktoridumpperi 

Traktorikaivuri 

0,812 

0,837 

kg/kWh 

kg/kWh 

Kuorma-auto 35,1 kg/h 

Poravaunu 10  kg/h 

Pyöräkuormaaja 0,823 kg/kWh 

Jyrä 0,846 kg/kWh 

Asfaltinlevityskone 30 kg/h 

Tiehöylä 0,804 kg/kWh 

 

Uusien työkoneiden osalta koko elinkaarta ei olla huomioitu, sillä työkoneen elinkaaripääs-

töjen jakautumisen selvittäminen tietylle hankkeelle on monimutkaista ja näin ollen työ on 

rajattu koneiden käyttövaiheessa aiheutuvien päästöjen tarkasteluun. Sen sijaan polttoai-

neenkulutus voidaan arvioida hankekohtaisesti, jolloin työkoneen käyttövaiheessa käytetyn 
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uusiutuvan polttoaineen elinkaaren aikainen päästövähenemä pystytään laskemaan. Uusiu-

tuvan dieselin kohdalla päästölaskelmat perustuvat täten polttoaineen koko elinkaaren aikai-

seen päästövähennyspotentiaaliin. Toisin sanoen hiilidioksidin todellisten putkenpää-pääs-

töjen vähenemä ei ole tiedossa, mutta polttoineen raaka-aineen kasvaessaan sitoman hiilidi-

oksidin vapautuessa takaisin ilmakehään absoluuttisen hiilidioksidimäärän ei ajatella kasva-

van. Fossiilisia polttoaineita käyttämällä ilmakehään sen sijaan vapautuu hiilidioksidia, joka 

on vapautettu miljoonia vuosia sitten kehittyneistä maanalaisista öljy- ja kaasuvarastoista. 

Täten uusiutuvien polttoaineiden käytön myötä hiilidioksidipäästöjen ilmakehään ajatellaan 

vähenevän fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna. Uusiutuvan dieselin käytön pääs-

tövähenemät perustuvat työn teoriaosassa esitettyihin Nylundin et al. (2016) ja Nesteen 

(2019c) raportoimiin lukuihin ja ne on esitetty kootusti taulukossa 6-5.  

 

Taulukko 6-5. Uusiutuvan dieselin käytöllä saatavat päästövähennykset. (Nylund et al. 2016, Neste 2019c) 

Päästö Hiilidioksidi 

(CO2) 

Hiukkaset 

(PM) 

Hiilivety 

(HC) 

Hiilimonok-

sidi (CO) 

Typen oksidit 

(NOx) 

Päästövähenemä [%] 80-90 25-30 25-30 24 9 

 

Tässä luvussa esitettiin laskentametodiikan periaatteet yleisellä tasolla. Seuraavissa hanke-

kohtaisissa alaluvuissa esitetään tarkemmin päästölaskennassa käytetyt lähtöarvot, yksityis-

kohtaiset laskelmat esimerkkien avulla sekä laskennan tulokset.  

 

6.4.1 E18 Hamina-Vaalimaa 

 

Poravaunujen ja traktoridumppereiden osalta erillistä päästölaskentaa ei nähdä tarpeellisena, 

sillä poravaunujen taulukon 6-2 mukainen osuus kokonaistyökonetunneista on alle viisi pro-

senttia ja traktoridumppereiden vain noin 0,04 prosenttia kaikkien työkoneiden käytöstä. 

Sekä malli- että käyttöönottovuositietoja oli saatavilla yhteensä 11 kuorma-autosta, mikä on 

saman verran kuin Virojoella. HaVa on kuitenkin kooltaan reilusti Virojokea suurempi 

hanke ja kuorma-autoilla tehtyjä konetunteja on kertynyt hankkeen aikana tässä työssä teh-

dyillä oletuksilla 226 880 tuntia. Täten voidaan perustellusti olettaa, että todellisuudessa 

kuorma-autoja on ollut käytössä huomattavasti enemmän ja laskelmien oikeellisuus tulisi 
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kärsimään lähtötietojen puutteista. Näin ollen päästöt lasketaan HaVa:n osalta vain kaivin-

koneille, joiden osuus kaikista työkoneista on yksittäisistä työkoneluokista suurin eli lähes 

33 prosenttia. Kaivinkoneiden nimellistehot on eritelty liitteessä III perustuen pääasiassa 

Koneluokitus -sivuston (2019a) riippumattomiin, konemallikohtaisiin nimellistehoihin tai 

rinnakkaismallien vastaaviin, joiden oletetaan edustavan samaa suuruusluokkaa. Kuudesta-

kymmenestäviidestä etsitystä työkoneesta viiden tehoa ei löytynyt sivustolta, joten tehotie-

dot perustuvat kolmen työkoneen osalta valmistajien ilmoittamiin teknisiin tietoihin ja kah-

den osalta verkkomyynti-ilmoituksiin.  Liitteessä III on myös eritelty kunkin työkoneen vai-

heluokitus käyttöönottovuoden ja teholuokan perusteella.  

 

Käytön on oletettu jakautuvan tasan kaikille raportoiduille kaivinkoneille, sillä yksittäisten 

koneiden käyttömääriä ei tiedetä. Tämä oletus poikennee todellisista käyttömääristä työ-

maalla, mutta sen avulla päästöjen jakauma voidaan laskea vaiheluokittain. Työkoneiden 

vaiheluokkakohtaisen kappalemäärän avulla on laskettu kunkin vaiheluokan työkonetunnit 

kertomalla kaivinkoneiden kokonaistuntimäärä vaiheluokkaan kuuluvien koneiden osuu-

della kaikista kaivinkoneista. Liitteen III mukaisista nimellistehoista on laskettu kuhunkin 

vaiheluokkaan kuuluvien koneiden tehojen keskiarvo. Tiedot on koottu taulukkoon 6-6.   

 

Taulukko 6-6. HaVa:n kaivinkoneiden työkonemäärät ja keskitehot vaiheluokittain. 

Vaiheluokka Kaivinkoneita [kpl] 
Osuus 

[%] 
Työkonetunnit [h] Tehojen keskiarvo [kW] 

I 2 3,1 9 135 107 

II 6 9,2 27 404 155 

IIIA 33 50,8 150 724 186 

IIIB 15 23,1 68 511 195 

IV 9 13,8 41 106 166 

Yhteensä 65 100 296 880 162 

 

Taulukosta 6-6 voidaan havaita, että noin puolet HaVa:lla käytetyistä kaivinkoneista kuuluu 

vaiheluokkaan IIIA. Sitä vanhempia koneita on hieman yli 12 prosenttia kaikista kaivinko-

neista, ja loput kuuluvat vaiheeseen IIIB tai IV, joka oli hankkeen rakennusaikana uusin 

voimassa ollut päästöluokka.  
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Kaivinkoneiden tuottamat alkuperäispäästöt ilman päästövähennystekniikan käyttöä HaVa-

hankkeen aikana lasketaan kertomalla kunkin vaiheluokan keskitehon mukainen raja-arvo-

päästömäärä (liite I) vaiheluokkaan kuuluneiden koneiden kokonaiskäyttötunneilla sekä ni-

mellistehojen keskiarvolla. Uusia työkoneita käyttämällä hiilimonoksidipäästöt (CO) eivät 

vähene, sillä sen raja-arvot eivät ole hankkeessa käytettyjä työkoneita vastaavalla kalustolla 

muuttuneet vaiheeseen V verrattuna. Tämän takia laskuesimerkkinä käytetään hiilivetyä 

(HC). Esimerkiksi vaiheeseen I kuuluvien taulukon 6-6 mukaisten kahden kaivinkoneen 

tuottamat hiilivetypäästöt (HC) lasketaan seuraavasti: 

 

𝑚𝐴𝑃,𝐻𝐶 = 1,3
𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 9 135 ℎ ∗ 107 𝑘𝑊 = 1 270 678,5 𝑔 ≈ 1 271 𝑘𝑔 

 

Laskenta on suoritettu muille vaiheluokille samalla periaatteella. Hankkeen aikana kaivin-

koneista syntyneet kokonaispäästöt on esitetty taulukossa 6-7.  

 

Taulukko 6-7. HaVa:lla käytettyjen kaivinkoneiden alkuperäispäästöt. 

 Ilman päästövähennystekniikkaa 

Vaiheluokka CO [kg] HC [kg] NOx [kg] PM [kg] CO2 [t] 

I 4 887 1 271 8 992 684 808 

II 14 867 4 248 25 486 850 3 513 

IIIA 98 121 36 112 76 026 5 607 23 185 

IIIB 46 759 2 538 26 719 334 11 048 

IV 23 883 1 296 2 729 171 5 643 

Yhteensä 188 517 45 466 139 953 7 645 44 197 

 

Taulukon 6-7 mukaisesti HaVa:n kaivinkoneista syntyneistä absoluuttisista päästömääristä 

suurin osuus on hiilimonoksidilla ja typen oksideilla. Määrällisesti vähiten on syntynyt hiuk-

kaspäästöjä. 

 

Uusia työkoneita käyttämällä saavutettavat päästövähenemät lasketaan vähentämällä vai-

heen V vastaava raja-arvo, jolloin saadaan päästövähenemä yksikössä grammaa kilowatti-

tunnissa. Kun vähenemä kerrotaan jälleen käyttötunneilla sekä koneen nimellisteholla, saa-

daan tuloksena hiilivetypäästöjen vähenemän massa koko hankkeen aikana seuraavasti:  
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𝑚𝑈𝐾,𝐻𝐶 = (1,3
𝑔

𝑘𝑊ℎ
− 0,19

𝑔

𝑘𝑊ℎ
) ∗ 9 135 ℎ ∗ 107 𝑘𝑊 = 1 084 963,95 𝑔 ≈ 1 085 𝑘𝑔 

 

Lähipäästövähenemät on laskettu vastaavasti muille vaiheluokille, ja tulokset voidaan nähdä 

taulukossa 6-8. 

 

Taulukko 6-8. Uusien kaivinkoneiden käytöllä saavutettava päästövähenemä HaVa:lla. 

 Uudet työkoneet 

Vaiheluokka CO [kg] HC [kg] NOx [kg] PM [kg] 

I 0 1 085 8 601 670 

II 0 3 441 23 787 786 

IIIA 0 30 786 64 812 5 186 

IIIB 0 0 21 375 134 

IV 0 0 0 68 

Yhteensä 0 35 311 118 576 6 844 

Vähenemä alkup. päästöistä [%] 0 78 85 90 

 

Esimerkiksi hiilivedyn osalta kokonaispäästöjen vähenemä on taulukon 6-8 mukaisesti 

35 311 kilogrammaa, joka on 78 prosenttia alkuperäisistä, ilman päästövähennystekniikan 

käyttöä syntyneistä hiilivetypäästöistä hankkeen aikana. Uusien työkoneiden käytöllä saa-

daan lisäksi vähennettyä typen oksideja 85 prosentilla ja hiukkaspäästöjä 90 prosentilla.  

 

Uusiutuvan dieselin osalta lähipäästövähenemät lasketaan kertomalla työkoneen hankkeen 

aikaiset, vaiheluokitukseen perustuvat päästöt edellisessä luvussa esitetyn taulukon 6-5 pääs-

tövähenemäprosenteilla, jolloin tuloksena saadaan minimi- ja maksimivähenemien massa. 

Esimerkiksi vaiheluokan I kaivinkoneiden hiilivetypäästöjen minimi- ja maksimivähenemä 

lasketaan seuraavasti:  

 

𝑚𝑈𝐷,𝐻𝐶,𝑚𝑖𝑛 =  1,3
𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 9 135 ℎ ∗ 107 𝑘𝑊 ∗ 0,25 = 317 669,625 𝑔 ≈ 318 𝑘𝑔 

 

𝑚𝑈𝐷,𝐻𝐶,𝑚𝑎𝑥 =  1,3
𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 9 135 ℎ ∗ 107 𝑘𝑊 ∗ 0,30 = 381 203,55 𝑔 ≈ 381 𝑘𝑔 

 

Uusiutuvaa dieseliä käyttämällä vaiheeseen I kuuluvien kahden kaivinkoneen aiheuttamat 

hiilivetypäästöt olisivat vähentyneet hankkeen aikana 318-381 kilogrammalla fossiilisen 
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polttoaineen käyttöön verrattuna. Uusiutuvan dieselin käytöllä saavutettavat lähipäästövä-

henemät on laskettu vastaavasti muille vaiheluokille, ja tulokset näkyvät alempana taulu-

kossa 6-9. 

 

Kuten todettua, uusien työkoneiden osalta hiilidioksidipäästöjen (CO2) muutoksia eri vaihe-

luokissa ei ole mahdollista selvittää tämän työn puitteissa. Uusiutuvan dieselin osalta pääs-

tövähenemä kuitenkin pystytään laskemaan käyttämällä taulukon 6-4 ominaishiilidioksidi-

päästöjä eri työkonetyypeille. Esimerkkinä käytetyille vaiheluokan I kaivinkoneille hank-

keen aikaiset minimi- ja maksimihiilidioksidipäästövähenemät lasketaan kertomalla omi-

naispäästö työkonetunneilla ja teholla sekä päästövähenemäprosentilla seuraavasti:  

 

𝑚𝑈𝐷,𝐶𝑂2,𝑚𝑖𝑛 =  0,827
𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗  9 135 ℎ ∗ 107 𝑘𝑊 ∗ 0,8 = 646 677,612 𝑘𝑔 ≈ 647 𝑡  

 

𝑚𝑈𝐷,𝐶𝑂2,𝑚𝑎𝑥 =  0,827
𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 9 135 ℎ ∗ 107 𝑘𝑊 ∗ 0,9 = 727 512,3135  𝑘𝑔 ≈ 728 𝑡  

 

Muiden vaiheluokkien hiilidioksidipäästövähenemät on laskettu vastaavalla tavalla. Uusiu-

tuvan dieselin käytöllä saavutettavat lähipäästöjen ja hiilidioksidin vähenemät voidaan 

nähdä taulukossa 6-9.  

 

Taulukko 6-9. Uusiutuvan dieselin käytöllä kaivinkoneiden osalta saavutettava päästövähenemä HaVa:lla. 

 Uusiutuva diesel 

Vaiheluokka CO [kg] HC [kg] NOx [kg] PM [kg] CO2 [t] 

    min max   min max min max 

I 1 173 318 381 809 171 205 647 727 

II 3 568 1 062 1 274 2 294 212 255 2 810 3 162 

IIIA 23 549 9 028 10 834 6 842 1 402 1 682 18 548 20 866 

IIIB 11 222 635 761 2 405 83 100 8 839 9 944 

IV 5 732 324 389 246 43 51 4 515 5 079 

Yhteensä 45 244 11 366 13 640 12 596 1 911 2 294 35 358 39 778 

Vähenemä alkup. pääs-

töistä [%] 
24 25 30 9 25 30 80 90 
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Taulukon 6-9 mukaisesti uusiutuvalla dieselillä olisi saavutettu uusia työkoneita suuremmat 

lähipäästövähenemät hiilimonoksidin osalta. Hiilidioksidia ei pystytä vertaamaan, sillä uu-

sien työkoneiden vaikutusta CO2-päästöihin ei tiedetä, mutta uusiutuvan dieselin käytöllä 

savutettavan vähennyksen ollessa jopa 90 prosenttia, samoihin lukemiin ei oletettavasti olisi 

ollut mahdollista päästä käyttämällä uusia työkoneita.   

 

6.4.2 E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus 

 

Virojoen hankkeen osalta päästöt laskettiin konekohtaisesti niille liitteessä IV luetelluille 

työkoneille, joista oli tiedossa sekä työkoneen malli että käyttöönottovuosi. Laskelman ul-

kopuolelle jääneiden työkoneiden osuus hankkeen kokonaiskäyttötunneista on pieni, joten 

laskennan kannalta tällä ei ole suurta merkitystä. Koska päästöt lasketaan työkonekohtai-

sesti, vaihe- ja EURO-luokkien jakaumalla ei ole merkitystä laskennan kannalta. Taulukko 

6-10 on kuitenkin koottu havainnollistamaan käytössä olleen työkonekannan ikäjakaumaa.  

 

Taulukko 6-10. Virojoen työkoneiden vaihe- ja EURO-luokkajakauma. 

Vaihe-

luokka 

Työkoneita 

[kpl] 

Osuus 

[%] 
 EURO-

luokka 

Kuorma-autoja 

[kpl] 
Osuus [%] 

I 0 0  I 0 0 

II 2 9,5  II 1 9,1 

IIIA 6 28,6  III 2 18,2 

IIIB 1 4,8  IV 5 45,5 

IV 12 57,1  V 1 9,1 

Yhteensä 21 100  VI 2 18,2 
    Yhteensä 11 100 

 

Taulukosta 6-10 nähdään, että työkonekanta on ollut suhteellisen uutta, ja kahteen ensim-

mäiseen vaiheluokkaan kuuluu yhteensä alle 10 prosenttia työkoneista. Lähes 60 prosenttia 

työkoneista kuuluu hankkeen aikana uusimpaan voimassa olleeseen vaiheeseen IV. Kuorma-

autokalustosta lähes viidesosa on edustanut uusinta EURO VI-luokkaa, mutta sama osuus 

on myös EURO III:lla. Lähes puolet kuorma-autoista kuuluu EURO-luokkaan IV. 

 

Sekä uusien työkoneiden että uusiutuvan dieselin kohdalla lähipäästöjen vähenemä on las-

kettu yksittäisen työkoneen vaiheluokkaan ja nimellistehoon perustuvista päästöistä. Työko-

neiden nimellistehot ovat näkyvissä tulosliitteissä V ja VI ja ne perustuvat pääasiassa Kone-

luokitus-sivuston (2019a) mallikohtaisiin tehomääriin. Niiden työkoneiden osalta, joiden 
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mallia tai rinnakkaismallia ei ollut löydettävissä sivustolta, nimellisteho perustuu valmista-

jien ilmoittamiin teknisiin tietoihin (6/31 laskennassa huomioiduista työkoneista) ja kaikkien 

kuorma-autojen osalta (11/31) verkosta löydettyihin myynti-ilmoituksiin.   

 

Laskuesimerkkinä käytetään Hitachi EX 160 -kaivinkonetta, joka on otettu käyttöön vuonna 

2006. Käyttöönottovuotensa ja 113 kilowatin nimellistehonsa perusteella se lukeutuu liitteen 

I mukaisesti vaiheeseen II. Hiilimonoksidipäästöt (CO) vähenevät hankkeessa uusien työko-

neiden käytön myötä vain kuorma-autoilla, joten laskuesimerkkinä käytetään jälleen hiilive-

tyä (HC). Esimerkkikaivinkoneen käytöstä Virojoen erillisurakan aikana ilman päästövähen-

nystekniikkaa syntyneet päästöt on laskettu kertomalla vaiheluokan mukainen yksikkö-

päästö käyttötunneilla sekä yksittäisen työkoneen nimellisteholla seuraavasti:  

 

𝑚𝐴𝑃,𝐻𝐶 = 1
𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 286 ℎ ∗ 113 𝑘𝑊 = 32 318 𝑔 ≈ 32 𝑘𝑔 

 

Samalla periaatteella päästöt laskettiin kaikille hankkeessa käytetyille työkoneille. Virojoen 

hankkeen alkuperäispäästöt on laskettu liitteeseen V, ja yhteenveto on nähtävillä taulukossa 

6-11. 

 

Taulukko 6-11. Virojoen alkuperäispäästöt. 

 Ilman päästövähennystekniikkaa 

 CO [kg] HC [kg] NOx [kg] PM [kg] CO2 [t] 

Työkoneet 2 559 251 777 50 447 

Kuorma-autot 1 894 514 3 691 43 108 

Yhteensä 4 452 765 4 469 92 555 

 

Vähentämällä vaiheen II teholuokkakohtaisesta raja-arvosta vaiheen V vastaava raja-arvo, 

saadaan jälleen päästövähenemä yksikössä grammaa kilowattitunnissa. Kun vähenemä ker-

rotaan yksittäisen työkoneen käyttötunneilla ja nimellisteholla, saadaan tuloksena hiilivety-

päästöjen vähenemän massa koko hankkeen aikana:  

 

𝑚𝑈𝐾,𝐻𝐶 = (1
𝑔

𝑘𝑊ℎ
− 0,19

𝑔

𝑘𝑊ℎ
) ∗ 286 ℎ ∗ 113 𝑘𝑊 = 26 177,58 𝑔 ≈ 26 𝑘𝑔 
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Vastaavasti päästövähenemät on laskettu kaikille työkoneille ja muille lähipäästöille. Uusien 

työkoneiden käytöllä saavutettavat päästövähenemät ovat nähtävillä yksityiskohtaisesti liit-

teessä VI ja kootusti taulukossa 6-12.  

 

Taulukko 6-12. Uusien työkoneiden käytöllä saavutettava päästövähenemä Virojoella. 

 Uudet työkoneet, [kg] 

 CO HC NOx PM 

Työkoneet 0 122 485 41 

Kuorma-autot 283 375 3 262 32 

Yhteensä 283 496 3 747 73 

Vähenemä alkup. 

päästöistä [%] 
6 65 84 79 

 

Esimerkiksi hiilivedyn osalta uusien työkoneiden käytöllä saavutettava kokonaisvähenemä 

Virojoella on taulukon 6-12 mukaisesti 496 kilogrammaa eli 65 prosenttia hankkeen alku-

peräisistä hiilivetypäästöistä. Taulukosta voidaan havaita, että uusien työkoneiden käytöllä 

saadaan Virojoenkin tapauksessa vähennettyä tehokkaasti hiilivedyn lisäksi typen oksidien 

ja hiukkasten määrää, jotka vähenevät 84 ja 79 prosentilla. Erot HaVa:n vastaaviin prosent-

tilukuihin selittyvät erilaisella työkonekannalla, jonka ikä ja teholuokat vaikuttavat uusim-

paan vaiheluokkaan kuuluvien työkoneiden käytöllä saavutettaviin päästövähenemiin.  

 

Uusiutuvan dieselin osalta lähipäästövähenemät lasketaan HaVa:n kaltaisesti kertomalla 

työkoneen hankkeen aikaiset päästöt taulukon 6-5 päästövähenemäprosenteilla. Esimerkiksi 

Hitachi EX 160 -kaivinkoneen kohdalla hiilivetypäästöjen minimi- ja maksimivähenemä 

saadaan seuraavasti:  

 

𝑚𝑈𝐷,𝐻𝐶,𝑚𝑖𝑛 =  5
𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 286 ℎ ∗ 113 𝑘𝑊 ∗ 0,25 = 40 397,5 𝑔 ≈ 40 𝑘𝑔 

 

𝑚𝑈𝐷,𝐻𝐶,𝑚𝑎𝑥 =  5
𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 286 ℎ ∗ 113 𝑘𝑊 ∗ 0,30 = 48 477 𝑔 ≈ 48 𝑘𝑔 

 

Päästövähenemät lasketaan samalla periaatteella sekä muille päästöille että työkoneille. Tu-

lokset on eritelty liitteessä VII ja koottu alempana taulukkoon 6-13.  
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Myös hiilidioksidivähenemät lasketaan HaVa:n tavoin taulukon 6-4 ominaispäästökertoi-

mien avulla. Esimerkkinä käytetylle Hitachi EX 160 -kaivinkoneelle hankkeen aikaiset mi-

nimi- ja maksimihiilidioksidipäästövähenemät olisivat olleet seuraavat:   

 

𝑚𝑈𝐷,𝐶𝑂2,𝑚𝑖𝑛 =  0,827
𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 286 ℎ ∗ 113 𝑘𝑊 ∗ 0,8 = 21 381,58 𝑘𝑔 ≈ 21,4 𝑡  

 

𝑚𝑈𝐷,𝐶𝑂2,𝑚𝑎𝑥 =  0,827
𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗ 286 ℎ ∗ 113 𝑘𝑊 ∗ 0,9 = 24 054,29 𝑘𝑔 ≈ 24,1 𝑡  

 

Muille työkoneille hiilidioksidipäästöt lasketaan vastaavasti sillä erotuksella, että osan koh-

dalla yksikköpäästö on ilmaistu suoraan kilowatteina tunnissa, jolloin työkoneen nimelliste-

hoa ei huomioida. Hiilidioksidin osalta tulokset on eritelty liitteessä VII ja yhteenveto voi-

daan nähdä taulukossa 6-13.  

 

Taulukko 6-13. Uusiutuvan dieselin käytöllä saavutettavat minimi- ja maksimipäästövähenemät Virojoella. 

 Uusiutuva diesel 
 CO [kg] HC [kg] NOx [kg] PM [kg] CO2 [t] 
   min max   min max min max 

Työkoneet 614 63 75 70 12 15 444 501 

Kuorma-autot 454 129 154 332 11 13 - - 

Yhteensä 1 069 191 230 402 23 28 444 501 

Vähenemä alkup. 

päästöistä [%] 
24 25 30 9 25 30 80 90 

 

Taulukon 6-13 mukaisesti myös Virojoen tapauksessa uusiutuvan dieselin avulla saavute-

taan suuremmat vähenemät hiilimonoksidipäästöissä (24 % vs. 6 %) ja hiilidioksidipäästöt 

tippuvat murto-osaan alkuperäisistä. Tuloksia analysoidaan tarkemmin luvussa 6.6. 

 

6.5 Kustannuslaskelmat 

 

Tässä osiossa tarkastellaan uusien työkoneiden ja uusiutuvan dieselin käytön vaikutuksia 

case-hankkeiden kustannuksiin. Päästövähennysmahdollisuuksien kustannuksia on tutkittu 

urakoitsijoiden keskuudessa toistaiseksi suhteellisen vähän, ja esimerkiksi uusiin koneisiin 

investointien jakautumista erityyppisten, yksittäisten hankkeiden kohdalla on haastavaa ar-

vioida. Kustannuslaskelmien lähtötietoina käytetään konetyötuntien yksikköhintoja sekä 
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haastateltujen urakoitsijoiden arvioimaa uusien työkoneiden tai uusiutuvan dieselin käytöstä 

aiheutuvaa hintojen nousua.  Laskelmat perustuvat siis osaltaan arvioihin, eivätkä näin ollen 

välttämättä vastaa markkinavoimista ja muista taloudellisista tekijöistä riippuvaa todellista 

tilannetta tarjoushetkellä. Tulosten avulla pystytään kuitenkin arvioimaan päästövähen-

nysten aiheuttamien lisäkustannusten suuruusluokkaa ja niiden merkitystä väylähankkeiden 

kokonaiskustannuksiin nähden.  

 

HaVa:lla ei käytetty tarjousvaiheessa erillistä yksikköhintaluetteloa, sillä elinkaarimallissa 

tarjoushinta on kokonaisuus, jossa yksikkökohtaisia hintoja ei eritellä. Myöskään Virojoen 

yksikköhinnat eivät erittele konetyön tuntikohtaisia hintoja, vaan monien toimintojen hinnat 

ovat määräperusteisia. Tämän takia kustannuslaskelmien perustana on käytetty HaVa:n 

muutos- ja lisätyötarjouksissa esitettyjä konetyön yksikköhintoja sekä vertailun vuoksi eril-

lisen Haminan ohikulku -hankkeen maanrakennuskustannusindeksiin (12/2017) sidottujen 

yksikköhintojen keskiarvoja. Haminan ohikulku oli Liikenneviraston tilaama hanke, joka 

valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2015 (Liikennevirasto 2015).  

 

Kaikkia työkonetyyppejä ei löytynyt yksikköhintalistoista, joten tiettyjä konetuntihintoja ky-

syttiin asiantuntijoilta. Poravaunujen hinta kysyttiin HaVa:llakin louhintoja tehneeltä yrityk-

seltä TJ-Louhinta Oy:ltä (Jaakkola 2019). Traktoridumpperin hintaa kysyttiin maarakennus-

aliurakoitsijalta, joka halusi pysyä työssä nimettömänä. Lisäksi Virojoen erillisurakassa 

työskennelleeltä Takalalta (2019) saatiin yleistason keskihinta-arvioita tietyille käytössä ol-

leille työkoneille. Laskelmissa käytettävät yksikköhinnat eivät siis ole case-hankkeiden tar-

jousvaiheiden kokonaiskustannusten laskennassa käytettyjä hintoja, vaan esimerkiksi 

HaVa:n hinnat perustuvat hankkeen aikana jätettyjen lisätyötarjousten yksikköhintoihin, joi-

den osalta tehdyn työn tai käytettyjen työkoneiden tarkemmat tiedot eivät ole tiedossa. Hin-

tojen oletetaan kuitenkin olevan laskelmien tekemiseksi riittävän suuntaa-antavat edustaen 

senhetkistä markkinatilannetta.  

 

Yksikköhinnat on esitetty taulukossa 6-14. KKH-ilmauksen perässä oleva numero tarkoittaa 

kaivinkoneen luokituspainon mukaista luokkaa (Koneluokitus 2019a).  
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Taulukko 6-14. Työkoneiden tuntikohtaisia yksikköhintoja. 

Työkonetyyppi HaVa lisätyöt [€/h] 
Haminan ohikulku 

[€/h] 

Asiantuntijalähde 

[€/h] 

Kaivinkone KKH19 68,9     

Kaivinkone KKH21   81,6   

Kaivinkone KKH22 69     

Kaivinkone KKH28 76     

Kaivinkone KKH30   94,8   

Kaivinkone KKH40 86,4     

Hydraulinen kaivinkone, 18 tn 65     

Hydraulinen kaivinkone, 30 tn 79     

Kaivinkone     78 

Kuorma-auto, 3-akselinen 58,3 69,9   

Kuorma-auto, 4-akselinen 72,3 77,4   

Kuorma-auto, 14 tn 58     

Kuorma-auto     70 

Poravaunu     85 

Trakotridumpperi, 30 tn     65 

Traktoridumpperi, 35 tn     80 

Traktori + perävaunu 58,3     

Traktorikaivuri 59,4 71,1   

Pyöräkuormaaja 16 tn 62,5     

Jyrä 62,5 70,2 60 

Tiehöylä     90 

Päällystysryhmä     800 €/työvuoro (10 h) 

 

Päästövähennystekniikoiden kustannusvaikutusten arviointiin vaikuttavat monet eri tekijät, 

ja niiden yksiselitteinen arviointi onkin haastavaa. Taulukossa 6-15 on esitetty haastatte-

luissa ilmenneet hinta-arviot uusien työkoneiden käytölle ja uusiutuvan dieselin käytölle jo 

olemassa olevissa työkoneissa.  

 

Taulukko 6-15. Haastatteluissa esitetyt arviot uusien työkoneiden ja uusiutuvan dieselin käytön kustannusvai-

kutuksista. 

Uudet työ-

koneet 

+5-10 %  +20 %  Vuoden urakoissa  

+10-15 % työn osuudelle 

 

Uusiutuva 

diesel 

+ 2 €/h, kun konetyö-

tuntihinta 55-60 €/h 

= + 3,3-3,6 % 

+ 2,5-3 €/h oletuksella, 

että polttoaine 0,10 €/l 

perinteistä kalliimpaa 

= + 5-10 %  

+ 10-15 % polttoai-

neosuuteen, joka n. 30 % 

konetuntihinnasta 

= + 3-4,5 % 

+ 10-15 % 

polttoai-

neosuuteen 
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Kaikki haastateltavat eivät antaneet arvioita molempien tekniikoiden kustannusvaikutuk-

sista, minkä takia taulukossa 6-15 ei näy kuutta eri arviota tekniikkaa kohden. Taulukosta 6-

15 nähdään, että haastateltavien antamat hinta-arviot ovat samaa suuruusluokkaa, eikä mer-

kittäviä poikkeamia ole. Taulukon 6-15 perusteella uusien työkoneiden käytön lisäyksenä 

konetyökustannuksiin käytetään laskelmissa minimi- ja maksimikustannusvaikutuksiin pe-

rustuvaa väliä eli 5-20 prosentin lisäystä konetyön hintoihin. Uusiutuvan dieselin käytölle 

laskettava kustannusten lisäys on 3-10 prosenttia konetyön hintoihin. Uusiutuvan dieselin 

käyttö lasketaan kululisänä konetyötuntihintaan, ei työkoneiden polttoaineenkulutukseen pe-

rustuen. Näin toimitaan siksi, että haastateltavien antamat vastaukset uusiutuvan dieselin 

käytön kustannuksille ovat samaa suuruusluokkaa, joten niiden voidaan olettaa olevan las-

kelmien kannalta riittävän luotettavia. Kulutuksen mukaan laskeminen aiheuttaisi epävar-

muutta työkoneiden yksilöllisten kulutuserojen takia, kun tiedossa ei ole yksittäisten työko-

neiden polttoaineenkulutusta eikä HaVa:n kohdalla myöskään yksittäisten työkoneiden käyt-

tömääriä.  

 

6.5.1 E18 Hamina-Vaalimaa 

 

Kustannusvaikutus uusien työkoneiden ja uusiutuvan dieselin käytöstä HaVa:lla on laskettu 

kaivinkoneille, kuorma-autoille, poravaunuille sekä hankeosan 5 traktoridumppereille ja 

traktoreille. Laskennassa käytetyt, taulukoiden 6-2, 6-14 ja 6-15 mukaiset lähtötiedot on 

koottu taulukkoon 6-16.  

 

Taulukko 6-16. HaVa:n kustannuslaskelman lähtötiedot kootusti.  

Työkonetyyppi Hinta min. [€/h] Hinta max. [€/h] Konetyötunnit [h] 

Kaivinkone 65 94,83 296 680 

Kuorma-auto 58 77,38 226 880 

Poravaunu  85  - 43 280 

Traktoridumpperi  65  80 320 

Traktori 58,3 - 1360 

    

Lisäys tuntihinnassa Min. [%] Max. [%]  

Uudet työkoneet 5 20  

Uusiutuva diesel 3 10  
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Koska konetyötuntien osalta ei ole määritelty tarkemmin sitä, montako tuntia on tehty mil-

läkin kaivinkoneella, eikä koneiden yksilöllisiä yksikköhintoja tiedetä, lasketaan kustannuk-

sille taulukon 6-16 mukaisesti alimman ja ylimmän hinnan mukainen vaihteluväli. Tällöin 

minimikustannus kertoo kustannukset tilanteessa, jossa esimerkiksi kaikki käytetyt kaivin-

koneet olisivat edustaneet edullisinta hintaluokkaa. Vastaavasti maksimikustannus kertoo 

kokonaiskustannukset käytettäessä pelkästään lähtötietojen korkeimman hintaluokan kaivin-

koneita. Todellisuudessa kustannukset ovat olleet tältä väliltä, mutta koska eri kaivinkone-

tyyppien käyttömääriä ei tiedetä, lasketaan hintojen avulla vaihteluväli, jolle todelliset kus-

tannukset olisivat sijoittuneet. Samoin toimitaan myös kuorma-autojen ja traktoridumppe-

reiden kanssa. 

 

Laskuesimerkkinä käytetään kaivinkonetta, jonka alkuperäiset minimi- ja maksimikustan-

nukset ilman päästövähennyksiä on laskettu kertomalla minimi- ja maksimiyksikköhinnat 

konetunneilla seuraavasti:  

 

𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑚𝑖𝑛 = 65
€

ℎ
∗ 296 680 ℎ = 19 284 200 €  

 

𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑚𝑎𝑥 = 94,83
€

ℎ
∗ 296 680 ℎ ≈ 28 134 164 € 

 

Lisäämällä alkuperäisiin minimikustannuksiin arvioitu minimilisä (5 %) ja maksimikustan-

nuksiin maksimilisä (20 %) saadaan uusien kaivinkoneiden käytön pienin ja suurin mahdol-

linen kustannus HaVa:lla seuraavasti: 

   

𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑈𝐾,𝑚𝑖𝑛 = 1,05 ∗ 𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑚𝑖𝑛 =  1,05 ∗ 19 284 200 € =  20 248 410 €  

 

𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑈𝐾,𝑚𝑎𝑥 = 1,20 ∗ 𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑚𝑎𝑥 = 1,2 ∗ 28 134 164,4 € ≈ 33 760 997 €  

 

Pienin mahdollinen kustannuslisä saadaan vähentämällä uusien kaivinkoneiden käytön mi-

nimikustannuksista alkuperäinen minimikustannus, jolloin molemmissa tilanteissa työt on 

tehty edullisimman hintaluokan työkoneilla. Vastaavasti suurin mahdollinen kustannuslisä 

on laskettu tilanteessa, jossa työt olisi tehty korkeimman hintaluokan koneilla.  
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𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑈𝐾,𝑒𝑟𝑜𝑡𝑢𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑈𝐾,𝑚𝑖𝑛 − 𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑚𝑖𝑛 

=  20 248 410 € − 19 284 200 € =  964 210 €   

 

𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑈𝐾,𝑒𝑟𝑜𝑡𝑢𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑈𝐾,𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝐾𝐾𝐻,𝑚𝑎𝑥 

=  33 760 997,28 € − 28 134 164,4 € ≈ 5 626 833 €  

 

Täten edellytettäessä HaVa:n kokoisessa hankkeessa uusimpiin päästöluokkiin kuuluvaa 

kaivinkonekalustoa, olisi kustannuslisäys ollut minimissään 0,96 miljoonaa euroa ja maksi-

missaan 5,6 miljoonaa euroa. Kustannukset laskettiin samalla periaatteella muille työkone-

luokille. Tulokset ovat nähtävissä taulukossa 6-17.  

 

Taulukko 6-17. Uusien työkoneiden käytön minimi- ja maksimikustannusvaikutukset HaVa:lla. 

Työn  

kustannukset 

Ilman päästövähennystekniik-

kaa 
Uudet työkoneet Kustannusten kasvu 

Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] 

Kaivinkone 19 284 200 28 134 164 20 248 410 33 760 997 964 210 5 626 833 

Kuorma-auto 13 159 040 17 555 974 13 816 992 21 067 169 657 952 3 511 195 

Poravaunu 3 678 800 3 678 800 3 862 740 4 414 560 183 940 735 760 

Traktoridumpperi 20 800 25 600 21 840 30 720 1 040 5 120 

Traktori 79 288 79 288 83 252 95 146 3 964 15 858 

Yhteensä 36 222 128 49 473 827 38 033 234 59 368 592 1 811 106 9 894 765 

 

Edellytettäessä uusien työkoneiden käyttöä kaikissa tutkituissa työkoneissa kustannusten 

kasvu olisi täten ollut taulukon 6-17 mukaisesti vähintään noin 1,8 miljoonaa euroa ja enin-

tään noin 9,9 miljoonaa euroa. Hankkeen 265 miljoonan euron investointikustannuksiin näh-

den kustannusten kasvu olisi täten minimissään 0,7 prosenttia ja maksimissaan 3,7 prosent-

tia. 

 

Kustannukset lasketaan uusiutuvalle dieselille samalla periaatteella. Ainoana erona on kus-

tannuskasvun vaihteluväli, joka on 3-10 prosenttia. Taulukko 6-18 esittää kustannuskasvun 

minimin ja maksimin eri työkoneille, kun koneissa käytetään uusiutuvaa dieseliä.  
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Taulukko 6-18. Uusiutuvan dieselin käytön minimi- ja maksimikustannusvaikutukset HaVa:lla. 

Työn  

kustannukset 

Ilman päästövähennystekniik-

kaa 
Uusiutuva diesel Kustannusten kasvu 

Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] 

Kaivinkone 19 284 200 28 134 164 19 862 726 30 947 581 578 526 2 813 416 

Kuorma-auto 13 159 040 17 555 974 13 553 811 19 311 572 394 771 1 755 597 

Poravaunu 3 678 800 3 678 800 3 789 164 40 46 680 110 364 367 880 

Traktoridumpperi 20 800 25 600 21 424 28 160 624 2 560 

Traktori 79 288 79 288 81 667 87 217 2 379 7 928 

Yhteensä 36 222 128 49 473 827 37 308 792 54 421 209 1 086 664 4 947 383 

 

Taulukosta 6-18 nähdään, että uusiutuvaa dieseliä käytettäessä minimikustannuslisäys kai-

kille tutkituille työkoneille olisi ollut noin 1,1 miljoonaa euroa ja maksimikustannuslisäys 

noin 4,9 miljoonaa euroa. Kuten jo etukäteen oli tiedossa, uusiutuvan dieselin käyttö työ-

maalla olisi haastateltavien urakoitsijoiden konetyötuntikohtaisten arvioiden mukaan edulli-

sempi vaihtoehto uusiin työkoneisiin verrattuna. HaVa:n kokonaisinvestointikustannuksissa 

uusiutuvan dieselin käyttö työkoneissa näkyisi 0,4 – 1,9 prosentin lisäyksenä.  

 

6.5.2 E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus 

 

Virojoen katujen peruskorjauksen osalta päästövähennysten kustannukset on laskettu kai-

vinkoneille, traktorikaivurille, kuorma-autoille, poravaunulle, pyöräkuormaajille, jyrille, tie-

höylälle sekä päällystyskalustolle. Tiemerkinnässä käytetylle jyrsimelle ei ollut löydettä-

vissä hintaa lähtömateriaalista, joten käyttömäärän ollessa vain kahdeksan tuntia, jyrsintä ei 

oteta mukaan kustannuslaskelmaan. Lähtötiedot taulukoista 6-3, 6-14 ja 6-15 on koottu tau-

lukkoon 6-19.  

 

Taulukko 6-19. Virojoen kustannuslaskelman lähtötiedot kootusti.  

Työkonetyyppi Hinta min. [€/h] Hinta max. [€/h] Konetyötunnit [h] 

Kaivinkone 65 94,83 3 286 

Traktorikaivuri 59,42 71,13 660 

Kuorma-auto 58 77,38 3 964 

Poravaunu 85 - 216 

Pyöräkuormaaja 62,5 - 170 

Jyrä 60 70,16 337 

Tiehöylä 90 - 69 

Päällystysryhmä 80 - 140 



99 

 

    
Lisäys tuntihinnassa Min. [%] Max. [%]  
Uudet työkoneet 5 20  
Uusiutuva diesel 3 10  

 

Ero jyrien tuntimäärissä lähtötietotaulukkoon 6-3 verrattuna johtuu siitä, että kaksi jyrää nel-

jästä kuului päällystysryhmään, jonka yksikköhinta sisältää sekä jyrät että asfaltinlevitysko-

neen. Samoin kuin HaVa:lla, kaivinkoneiden, traktorikaivurin, kuorma-autojen ja jyrien on 

oletettu edustaneen hintaluokkia edullisimman ja kalleimman väliltä, joten kustannukset on 

laskettu edullisimman ja kalleimman mahdollisen vaihteluvälinä, vaikka mallikohtaiset 

käyttötunnit ovatkin tiedossa. Oletus on tehty laskelmien yksinkertaistamiseksi, sillä yksit-

täisten työkoneiden hinnat ovat vaihtelevia eikä niitä selvitetty tarkemmin tässä työssä teh-

tävää laskentaa varten. Täten kustannukset lasketaan yksikköhintataulukon 6-14 vaihteluvä-

leille.  

 

Laskelmia ei nähdä tarpeelliseksi avata tässä kohtaa yksityiskohtaisesti, sillä kustannuslas-

kennan periaate on esitetty edellisessä luvussa 6.5.1 käyttäen esimerkkinä HaVa:n kaivinko-

neita. Taulukossa 6-20 nähdään uusien työkoneiden käytön kustannusvaikutus Virojoen ka-

tujen perusparannushankkeessa.  

 

Taulukko 6-20. Uusien työkoneiden käytön minimi- ja maksimikustannusvaikutukset Virojoen hankkeessa. 

Työn kustannuk-

set 

Ilman päästövähennystekniik-

kaa 
Uudet työkoneet Kustannusten kasvu 

Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] 

Kaivinkone 213 590 311 611 224 270 373 934 10 680 62 322 

Traktorikaivuri 39 217 46 946 41 178 56 335 1 961 9 389 

Kuorma-auto 229 912 306 734 241 408 368 081 11 496 61 347 

Poravaunu 18 360 18 360 19 278 22 032 918 3 672 

Pyöräkuormaaja 10 625 10 625 11 156 12 750 531 2 125 

Jyrä 20 220 23 644 21 231 28 373 1 011 4 729 

Tiehöylä 6 210 6 210 6 521 7 452 311 1 242 

Päällystysryhmä 11 200 11 200 11760 13 440 560 2 240 

Yhteensä 549 334 735 330 576 801 882 397 27 467 147 066 

  

Taulukon 6-20 mukaan työkonekustannusten kasvu olisi uusia työkoneita edellytettäessä vä-

hintään noin 27 500 euroa ja enintään noin 147 100 euroa. Urakan kokonaisarvon ollessa 
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1,88 miljoonaa euroa, olisi päästövähennyskustannusten osuus 1,5-7,8 prosenttia rakennus-

kustannuksista.  

 

Uusiutuvan dieselin käytölle kustannusten nousun laskenta tapahtui edellä esitettyyn tapaan. 

Tähän perustuvat tulokset on esitetty taulukossa 6-21.  

 

Taulukko 6-21. Uusiutuvan dieselin käytön minimi- ja maksimikustannusvaikutukset Virojoen hankkeessa. 

Työn kustannuk-

set 

Ilman päästövähennystekniik-

kaa 
Uusiutuva diesel Kustannusten kasvu 

Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] Min. [€] Max. [€] 

Kaivinkone 213 590 311 611 219 998 342 773 6 408 31 161 

Traktorikaivuri 39 217 46 946 40 394 51 640 1 177 4 695 

Kuorma-auto 229 912 306 734 236 809 337 408 6 897 30 673 

Poravaunu 18 360 18 360 18 911 20 196 551 1 836 

Pyöräkuormaaja 10 625 10 625 10 944 11 688 319 1 063 

Jyrä 20 220 23 644 20 827 26 008 607 2 364 

Tiehöylä  6 210 6 210 6 396 6 831 186 621 

Päällystysryhmä 11 200 11 200 11 536 12 320 336 1 120 

Yhteensä 549 334 735 330 565 814 808 863 16 480 73 533 

 

Taulukosta 6-21 nähdään, että uusiutuvan dieselin käyttö kaikissa hankkeen työkoneissa 

olisi aiheuttanut noin 16 500 -73 500 euron lisäyksen kustannuksiin. Kustannusten kasvun 

osuus hankkeen kokonaiskustannuksissa olisi ollut minimissään 0,9 prosenttia ja maksimis-

saan 3,9 prosenttia.  

 

6.6 Tulosten analysointi 

 

Tässä luvussa analysoidaan laskelmien tulokset ja kootaan yhteen laskelmia varten tehdyt 

oletukset, jotka tulee huomioida tuloksia tulkittaessa. Päästö- ja kustannuslaskelmien tulok-

set molempien hankkeiden osalta on esitetty kootusti taulukossa 6-22. 
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Taulukko 6-22. Laskelmien tulosten yhteenveto. 

  CO HC NOx PM CO2 

Uudet 

työkoneet, 

HaVa 

Vähenemä [kg] 0 35 311 118 576 6 844   

Vähenemä alkup. päästöistä [%] 0 78 85 90   

Kustannuslisä [€] 1 811 106 - 9 894 765   

Osuus kokonaiskustannuksista [%] 0,7 - 3,7   

Uudet 

työkoneet, 

Virojoki 

Vähenemä [kg] 283 496 3 747 73   

Vähenemä alkup. päästöistä [%] 6 65 84 79   

Kustannuslisä [€] 27 467 - 147 066   

Osuus kokonaiskustannuksista [%] 1,5 - 7,8   

Uusiutuva 

diesel, 

HaVa 

Vähenemä [kg], CO2 [t] 45 244 11 366 -13 640 12 596 1 911-2 294 35 358 -39 778 

Vähenemä alkup. päästöistä [%] 24 25-30 9 25-30 80-90 

Kustannuslisä [€] 1 086 664 - 4 947 383 

Osuus kokonaiskustannuksista [%] 0,4 - 1,9 

Uusiutuva 

diesel,  

Virojoki 

Vähenemä [kg], CO2 [t] 1 069 191-230 402 23-28 444-501 

Vähenemä alkup. päästöistä [%] 24 25-30 9 25-30 80-90 

Kustannuslisä [€] 16 480 - 73 533 

Osuus kokonaiskustannuksista [%] 0,9 - 3,9 

 

Taulukkoon 6-22 kootuista tuloksista nähdään, että lähipäästöjen vähentämiseksi uusien työ-

koneiden käyttö on selvästi uusiutuvaa dieseliä tehokkaampi keino. Uudet työkoneet purevat 

erityisesti hiilivetyyn, typen oksideihin ja hiukkaspäästöihin. Kun tavoitteena taas on vähen-

tää hiilidioksidipäästöjä, on uusiutuvan dieselin käyttö paikallaan. Myös hiilimonoksidin 

osalta uusiutuvalla dieselillä saadaan vähennettyä päästöjä uusia työkoneita paremmin. Uu-

sien työkoneiden käyttöönotosta tilaajalle aiheutuvat kustannukset ovat arvioiden ja niihin 

perustuvien laskelmien mukaan uusiutuvan dieselin käyttöä suuremmat, ja hankkeiden ko-

konaiskustannuksiin nähden niiden osuus on taulukon 6-22 mukaisesti 0,7-7,8 prosenttia. 

Uusiutuvan dieselin osalta kustannuslisäyksen osuudeksi hankkeiden kokonaiskustannuk-

sista saatiin 0,4-3,9 prosenttia. Tulosten ja jo aiemmin työssä esitettyjen seikkojen perus-

teella voidaan todeta, että suositeltava päästövähennystekniikka riippuu pitkälti hankkeen 

ominaispiirteistä. HaVa:lla, jossa asutusta ei ollut hankealueen lähettyvillä, ei lähipäästöjen 

vähentämiselle olisi ollut merkittävää tarvetta. Täten uusiutuvan dieselin käyttö olisi sopinut 

hankkeelle vähentämään pääasiassa hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen suuren koon ja pitkän 

keston takia tämä olisikin voinut olla suositeltavaa.  

 

Sen sijaan Virojoen erillisurakan sijaitessa taajama-alueen keskustassa, olisi lähipäästöjen 

syntymisen rajoittamista voitu harkita vaatimalla tietyn vaihe- tai EURO-luokan työkoneita. 
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Vaikka laskelmat on tehty vaiheluokkaan V verrattuna, joka ei ollut hankkeen rakennusvai-

heen aikaan voimassa, myös vaiheen IV mukaisilla työkoneilla olisi saatu aikaan vähenemiä 

lähipäästöissä. Toisaalta hankkeen työkonekanta oli jo lähtökohtaisesti suhteellisen uutta, ja 

päästövaatimuksia olisikin voitu harkita asetettavaksi esimerkiksi vain kuorma-autoille, 

jotka olivat pääsääntöisesti muita työkoneita vanhempia. Päästöjen vähentämisen maksimoi-

miseksi olisi voitu harkita myös molempien tekniikoiden yhdistämistä, eli uusissa työko-

neissa olisi käytetty uusiutuvaa dieseliä. Tällöin kustannuslisä olisi kuitenkin voinut olla jo 

hyvinkin suuri suhteessa hankkeen absoluuttisiin päästömääriin.  

 

Siihen, olisiko tilaajan kannattanut pyrkiä työkonepäästöjen vähennyksiin vaatimuksilla vai 

kannustimilla, on vaikeampi ottaa kantaa. HaVa:lla olisi voitu vaatia uusiutuvan dieselin 

käyttöä rakennusvaiheen työkoneissa, mutta sen saatavuus työmaalle olisi pitänyt varmistaa. 

Virojoen osalta taas olisi voitu harkita tiettyyn vaiheluokkaan kuuluvien työkoneiden käytön 

vaatimista, mutta sen vaikutuksia hankkeesta saatuihin tarjouksiin on vaikea arvioida. Mo-

lemmissa tapauksissa tilaajan on kuitenkin oltava valmis maksamaan päästöjen vähentämi-

sestä aiheutuva kustannuslisä urakoitsijalle. 

 

Lähtötietojen puutteiden takia laskelmat ovat vain suuntaa antavia, ja niitä tulee tulkita sen 

mukaisesti. HaVa:lta saatujen työkoneiden käyttömäärien ja työkonekohtaisten tietojen pe-

rusteella laskelmia ei pystytty suorittamaan koko hankekaluston kattavalla tavalla. Kaivin-

koneiden, kuorma-autojen ja poravaunujen lisäksi hankkeessa käytettyjen työkoneiden käyt-

töajoista oli eritelty vain hankeosan 5 eli maantien 170 kunnostustyön aikana käytettyjä trak-

toridumppereita ja traktoreita. Muiden työkoneiden, kuten dumppereiden, jyrien, puskutrak-

toreiden ja pyöräkuormaajien käyttömääriin ei päästy jälkikäteen käsiksi, joten laskelmien 

tulokset ovat pienemmät hankkeen kaikkien työkoneiden kokonaispäästöjä- ja kustannuksia 

ajatellen. Myöskään esimerkiksi päästövähennystekniikoiden kustannuksia vähennysten 

määrää kohden ei pystytä yksiselitteisesti tulosten perusteella päättelemään, sillä päästö- ja 

kustannuslaskelmissa käytetyt työkoneet poikkeavat jonkin verran toisistaan. HaVa:lla pääs-

tövähenemät laskettiin vain kaivinkoneille, kun taas kustannuslaskelmiin sisältyy myös 

muita työkoneita. Virojoen osalta päästölaskelmien ulkopuolelle jäi joitakin malliltaan tai 

käyttöönottovuodeltaan tuntemattomia työkoneita, jotka kuitenkin sisältyvät kustannuslas-



103 

 

kelmiin käyttömäärien ollessa tiedossa. Todellisuudessa siis esimerkiksi päästövähennys-

kustannusten osuus olisi hankkeen kokonaiskustannuksissa suurempi, mikäli vaatimukset 

asetettaisiin kaikille käytettäville työkoneille. Kuitenkin hyvä vaihtoehto etenkin vaatimus-

ten asettamisen alkuvaiheessa voi olla vaatimusten rajaaminen koskemaan vain esimerkiksi 

tiettyä työkoneluokkaa. Toisaalta uusiutuvan dieselin käyttöä ajatellen työmaalla voi olla 

selkeämpää käyttää vain yhdenlaista polttoainetta kaikissa työkoneissa, jolloin sekä saavu-

tettavat päästövähennykset että kustannukset ovat todellisuudessa tässä työssä laskettuja 

suuremmat.  

 

Myös työkoneiden käyttötuntimäärä voi todellisuudessa poiketa paljonkin laskelmissa käy-

tetyistä, kun oletuksena on, että HaVa:lla kaikkien työkoneiden käyttö on ollut aina 40 tuntia 

viikossa. Lisäksi HaVa:lla käytettyjen työkoneiden yksilöllisiä käyttömääriä ei tiedetä, vaan 

laskelmat perustuvat oletukseen siitä, että työkoneita on käytetty tasapuolisesti. Laskennassa 

käytetyt nimellistehot voivat myös poiketa jonkin verran todellisuudesta, sillä ne perustuvat 

verkkolähteisiin. Uusien työkoneiden käytön kohdalla on oletettu, että päästöt noudattavat 

EU:n vaiheluokituksen mukaisia päästöraja-arvoja, eikä todellisia päästöjä käytön aikana 

tiedetä. Uusiutuvan dieselin elinkaaren aikainen päästövähennyspotentiaali taas perustuu 

VTT:n tutkimusraporttiin (Nylund et al. 2016) ja Nesteen (2019c) raportointiin, joiden pe-

rustana on täysin jätteistä ja tähteistä valmistettu diesel. Todellinen päästövähenemä voi tä-

ten poiketa laskelmien mukaisesta käytettävän dieselin raaka-ainepohjan mukaan. Konetun-

tihintojen osalta tämän työn laskelmissa käytetyt tarjoushinnat saattavat poiketa hankkeiden 

tarjoushintojen laskentaan käytetyistä jossakin määrin. Epävarmuutta liittyy myös tekniikoi-

den kustannuslisäarvioihin, jotka perustuvat haastatteluihin. Haastateltujen kannat olivat 

kuitenkin kustannusten nousun suhteen samaa suuruusluokkaa, joten niitä voidaan tässä ta-

pauksessa pitää riittävän suuntaa-antavina.  

 

Erillistä herkkyystarkastelua ei nähdä tarpeelliseksi tehdä, sillä sekä päästövähennyspoten-

tiaalit, konetuntien hinnat, että kustannuslisäykset sisältävät vaihteluvälin, jolle laskelmat 

perustuvat. Toisin sanoen tulokset sisältävät jo itsessään herkkyystarkastelun niiden ollessa 

ilmoitettuna minimi- ja maksimimuodossa. Todelliset päästövähenemät ja kustannukset ovat 

jotain tältä väliltä, mutta ilman tarkempia lähtötietoja laskelmia ei ole mahdollista tarkentaa 

ilman, että edellytetään lisää arviointia ja sen tuomaa epävarmuutta.   
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7 TOIMENPIDEKAAVIOT 

 

Työn teoriaosan, haastattelujen ja laskelmien perusteella pystytään tekemään johtopäätöksiä 

siitä, millaisia toimenpiteitä tilaajaorganisaation voi olla suositeltavaa harkita väylähank-

keen rakennusvaiheessa käytettävien työkoneiden ilmaan aiheuttamien päästöjen vähentä-

miseksi. Tässä luvussa esitetään toimenpidekaaviot lähipäästöjen ja kasvihuonekaasujen 

kannalta. Kaaviot ohjaavat tilaajaa väylähankkeen ominaispiirteisiin nähden sopivien pääs-

tövähennys- ja ohjauskeinojen määrittelemisessä. On huomioitava, että kaaviot ovat yksin-

kertaistettuja, ja päästövähennysten edellyttäminen ja ohjauskeinojen toimivuus on selvitet-

tävä aina hankekohtaisesti.  

 

Väylähankkeiden koko ja kesto, sijainti sekä muut ominaispiirteet vaihtelevat paljon hanke-

kohtaisesti, mutta niistä on tunnistettavissa tiettyjä piirteitä, joiden perusteella päästövähen-

nysvaatimusten tai -kannustimien käyttöönoton tarvetta ja kustannushyötyä voidaan arvi-

oida. Tietyissä tapauksissa päästövähennysvaatimusten asettaminen voi olla lähtökohtaisesti 

kustannushyötysuhteeltaan niin heikkoa, ettei totuttuja toimintatapoja ole välttämättä tar-

peen lähteä muuttamaan. Päästövähennysten vaatimista ja niihin kannustamista on siis syytä 

harkita aina tilannekohtaisesti, mutta pääsääntöisesti voidaan ajatella, että mitä pidempään 

hanke kestää ja mitä enemmän hankkeessa käytetään työkoneita, muokataan maata ja siirre-

tään maamassoja, sitä suurempi merkitys päästövähennyksillä on laajassa mittakaavassa. 

Tällöin päästövähennysten vaatiminen tarjouspyyntöasiakirjoissa voi olla kannustimia te-

hokkaampi keino päästöjen vähentämiseksi. Mikäli vaatimukset vaikuttavat kustannushyö-

tyyn nähden liian jyrkältä toimenpiteeltä, on urakkasopimukseen useimmissa tapauksissa 

suositeltavaa sisällyttää hyvin suunniteltuja kannustimia päästövähennysten edistämiseksi. 

Myös useamman pienen hankkeen päästöjen vähentäminen voi vastata yhtä isoa, jolloin 

hyöty kasvaa, vaikka yksittäisen hankkeen kohdalla päästövähennys ei olisikaan merkittävä.  

 

Toimenpidekaavio lähipäästövähennysten tekemiseksi on esitetty kuvassa 7-1. Kaavion läh-

tökohtana on hankealueen sijainti taajamiin nähden, jonka jälkeen lähipäästöjen määrittämi-

sen vaikuttavat hankkeen muista ominaispiirteistä kesto sekä massansiirron suhteellinen 

osuus.  
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Kuva 7-1. Toimenpidekaavio lähipäästöjen vähentämiseksi väylähankkeissa.  

 

Kuvan 7-1 toimenpidekaavion mukaisesti hankkeita, joille suositellaan vaatimuksin asetet-

tavia lähipäästövähennyksiä, ovat asutuksen läheisyydessä sijaitsevat, yli vuoden kestävät 

hankkeet, jotka sisältävät paljon massansiirtoa. Massansiirron määrällä tarkoitetaan massan-

siirron osuutta hankkeen rakennusvaiheista tai toiminnoista. Mikäli kyseessä on esimerkiksi 

siltahanke, voi ihmistyön osuus olla suhteessa hyvinkin suuri, jolloin työkonepäästöjen ab-

soluuttinen määrä ei välttämättä ole merkittävä. Hankealueen sijaitessa kaukana asutuksesta 

ei lähipäästöjen vähentämisellä ole sivullisten terveyden kannalta suurta merkitystä. Työn-

tekijöiden terveys taas kuuluu työsuojelun piiriin, eikä sitä olla tarkasteltu tässä työssä. Lä-

hipäästöillä on myös ympäristövaikutuksia, mutta tämän kaavion perusteena on käytetty 

haittoja terveydelle. Mikäli hanke on lyhytkestoinen, ei lähipäästöjen vähentäminen vaati-

muksin ole välttämättä hyötyyn nähden kannattavaa, sillä vaatimukset voivat esimerkiksi 
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vaikeuttaa tarjousten saamista. Tällöin urakoitsijaa voidaan kannustaa päästövähennyksiin 

erilaisin kannustinjärjestelmin. Monesti myös vaatimusten ja kannustimien yhdistäminen 

voi olla toimivin ratkaisu. 

 

Kuvassa 7-2 esitetään toimenpidekaavio hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kaavion toi-

mintaperiaate on sama kuin edellä.  

 

 

Kuva 7-2. Toimenpidekaavio hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi väylähankkeissa. 

 

Kuvan 7-2 toimenpidekaavion mukaisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä suositellaan 

jossakin muodossa kaikissa yli puoli vuotta kestävissä hankkeissa. Puolesta vuodesta kah-

teen vuoteen kestävissä hankkeissa CO2-päästöjen vähennystoimenpiteet ovat suositeltavia 

joko vaatimusten, kannustinten tai näiden yhdistelmän muodossa. Mikäli hanke kestää use-

amman vuoden ja massansiirron määrä hankkeessa on merkittävä, on CO2-päästöjen vähen-

täminen suositeltavaa vaatimuksilla tarjousehdoissa, kuten edellyttämällä uusiutuvan diese-

lin käyttöä työmaalla. Lisäksi voidaan harkita kannustimien asettamista. Hankkeissa, joissa 

massansiirron sijaan esimerkiksi taitorakenteiden, kuten siltojen, osuus on suuri, hankkeen 

hiilidioksidipäästöt syntyvät todennäköisesti pääasiassa materiaalien valmistuksessa, jolloin 

työkoneiden päästövähennyksillä ei ehkä ole yksittäisessä hankkeessa suurta merkitystä. 
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Tällöinkin voi kuitenkin olla hyvä harkita kannustimia esimerkiksi uusiutuvien polttoainei-

den osuuden lisäämiseksi hankekalustossa.  

 

Väylähankkeissa on lisäksi lukuisia muita ominaispiirteitä, jotka eivät näy yllä esitetyissä 

toimenpidekaavioissa. Esimerkiksi hankkeen ympäristölliset olosuhteet vaikuttavat päästö-

jen syntymiseen. Mikäli kaksi saman kestoista ja muilta ominaisuuksiltaan samankaltaista 

hanketta poikkeavat paljon esimerkiksi hankealueen mäkisyydessä, on todennäköistä, että 

mäkisellä hankealueella absoluuttisten päästöjen määrä on tasaista hanketta suurempi. Täl-

löin myös päästöjen vähentämisellä on luonnollisesti suurempi merkitys. Hankkeiden yleis-

luontoinen vertailu on kuitenkin haastavaa, joten päästövähennystoimenpiteiden määrittä-

miseksi hankkeen ominaispiirteitä tulee tarkastella tapauskohtaisesti ja mahdollisuuksien 

mukaan muihin hankkeisiin verraten.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä tarkasteltiin väylähankkeen rakennusvaiheessa käytettävien työkoneiden diesel-

moottoreihin soveltuvia päästövähennystekniikoita. Työn empiriaosassa laskettiin päästö- ja 

kustannusvaikutukset kahdelle case-hankkeelle tapauksissa, joissa työkonepäästöjä olisi vä-

hennetty käyttämällä hankkeiden rakennusvaiheissa uusia työkoneita tai polttoaineena uu-

siutuvaa dieseliä. Erilaisten väylähankkeiden ominaispiirteet voivat poiketa toisistaan hy-

vinkin merkittävästi, joten case-tulosten avulla ei pystytä vetämään yksiselitteisiä johtopää-

töksiä siitä, miten päästövähennysten kanssa kannattaisi muun tyyppisissä hankkeissa edetä. 

Case-hankkeiden tuloksia vertailemalla voidaan kuitenkin päätellä, että erityisesti lähipääs-

töjen vähentämiseen sopii uusien työkoneiden käyttö ja hiilimonoksidi- ja dioksidipäästöjen 

vähentämisessä toimiva ratkaisu taas on fossiilisen polttoaineen korvaaminen uusiutuvalla 

dieselillä.  Työn tuloksena luotiin myös toimenpidekaaviot tilaajalle sekä lähi- että hiilidi-

oksidipäästöjen vähentämiseksi. Niiden perusteella esimerkiksi kaukana asutuksesta sijait-

sevissa hankkeissa ei välttämättä ole järkevää edellyttää lähipäästöjen vähentämistä. Hiilidi-

oksidin osalta päästövähennyksillä on merkittäviä vaikutuksia erityisesti pitkäkestoisissa 

hankkeissa, joissa on paljon massansiirtoa. Yleisesti ottaen päästövähennysten tekeminen on 

sitä hyödyllisempää, mitä pitkäkestoisempi hanke on.  

 

Sekä uusien työkoneiden että uusiutuvan dieselin käyttöön liittyy kuitenkin myös omat haas-

teensa. Joidenkin haastateltavien kokemuksen mukaan uudet työkoneet vaativat suhteellisen 

paljon huoltoa ja korjausta, sillä tekniset järjestelmät vikaantuvat herkästi. Uusiutuvan die-

selin osalta haasteeksi saattaa muodostua etenkin polttoaineen tuotantokapasiteetin riittä-

vyys ja sen kuljetus erityisesti syrjäisemmille työmaille. Mikäli saatavuus pystytään varmis-

tamaan, on uusiutuvan dieselin käyttöönotto työmailla helppoa, sillä sitä voidaan tankata 

olemassa oleviin työkoneisiin sellaisenaan. Osittain tästä syystä sen käyttöönoton kustan-

nukset ovat tehdyn tutkimuksen perusteella myös edullisempia uusiin työkoneisiin verrat-

tuna.  

 

Päästövähennysten kustannustehokkuus ja kannattavuus vaihtelee paljon yksittäisen hank-

keen ominaisuuksien mukaan, eikä siihen yleisellä tasolla pystytä tämän työn pohjalta otta-
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maan aukottomasti kantaa. Mikäli päästövähennysvaatimuksilla ja -kannustimilla saavute-

taan merkittäviä hyötyjä ympäristölle tai terveydelle, ei päästövähennysten muutaman pro-

sentin kustannuslisä kuitenkaan ole kokonaisinvestointikustannuksiin nähden välttämättä 

liian suuri, etenkään kun otetaan huomioon esimerkiksi hiilidioksidin kansalliset päästövä-

hennystavoitteet. Laskelmien perusteella esimerkiksi E18 Hamina ̶ Vaalimaan kokoisessa 

moottoritiehankkeessa uusiutuvan dieselin käytön aiheuttama kustannuslisä laskennassa 

käytettyjen työkoneiden osalta olisi 1,1 - 4,9 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,4 - 1,9 

prosentin lisäystä kokonaisinvestointikustannuksiin. HaVa:n tapauksessa edullisimman ja 

toisiksi edullisimman tarjouksen investointikustannusten hintaero oli vajaat 20 miljoonaa 

euroa (Westermark 2019), joten muutamien miljoonien lisäkustannus päästöjen vähentä-

miseksi olisi mahtunut tarjoushintojen väliin. Tilanteissa, joissa tilaaja saa urakan alkupe-

räistä kustannusarviota edullisemmin, päästövähennykset ovat toteutettavissa ilman varsi-

naista lisäkustannusta alkuperäiseen arvioon. Joka tapauksessa päästövähennysmahdollisuu-

det ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset olisi hyvä arvioida jo hankkeen kustannusarviota 

tehdessä.  

 

Työkonepäästöjen vähentämiseksi tilaaja voi harkita esimerkiksi vaatimuksia, kannustinjär-

jestelmää tai ympäristöpainotteista laatupisteytystä tarjouskilpailussa. Työkonepäästöjen vä-

hentämisen edellyttäminen vaatimuksin on potentiaalinen vaihtoehto sekä hiilidioksidin että 

lähipäästöjen vähentämisen kannalta. Tehokkaan keinon kääntöpuolena on se, ettei tarjous-

kilpailuun saada tarjouksia, mikäli urakoitsijoilla ei esimerkiksi ole resursseja investoida uu-

teen, vaatimukset täyttävään työkonekalustoon. Tiukkojen vaatimusten asettaminen voikin 

heikentää erityisesti pienten yritysten markkina-asemaa. Saatavien tarjousten määrään voi-

vat vaikuttaa esimerkiksi hankkeen koko ja sijainti Suomessa. Suuriin hankkeisiin saadaan 

tarjouksia tyypillisesti suurilta urakointiyrityksiltä, joilla on todennäköisemmin resursseja 

vastata kalustovaatimuksiin. Eteläisessä Suomessa kaluston saatavuus on yleisesti ottaen pa-

rempaa, sillä tarjontaa on pohjoisia alueita enemmän. Uusiutuvaa dieseliä urakoitsija taas on 

todennäköisesti halukas käyttämään, kunhan tilaaja kattaa ylimääräiset kustannukset.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että urakoitsijoiden mielestä rahalliset kannustinmekanismit ja palk-

kiojärjestelmät toimivat monesti parhaiten päästöjen vähentämisen motivaattorina. Kannus-
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timien määrittäminen oikeansuuruisiksi ja mekanismiltaan toimiviksi on kuitenkin haasta-

vaa, mikäli päästövähennyksiä todella halutaan saavuttaa. Kannustimia käytettäessä on 

myös pystyttävä esimerkiksi jo tarjousvaiheessa selvästi osoittamaan, että työkoneiden käyt-

tömääriä seurataan ja raportoidaan, mikäli ne toimivat kannustinmaksujen perusteena.  

 

Myös ympäristöperusteinen laatupisteytys tarjouskilpailussa voi toimia hyvänä kannusti-

mena urakoitsijoiden päästövähennysten tekemiselle. Haastatteluissa nousi työkoneiden tek-

nisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi esiin myös esimerkiksi LCA-laskelmien tai mas-

sansiirtosuunnitelman toimittaminen tarjouksen liitteenä. Näistä ensimmäinen voi olla tar-

jousvaiheessa suurikin kustannuserä urakoitsijalle, mutta massansiirtosuunnitelma saattaa 

syntyä automaattisesti kustannusarvioita tehdessä. Nämä vaihtoehdot liittyvät koko hank-

keen laajuiseen työsuunnitteluun, mutta työkonepäästöjen huomioiminen voi olla laskel-

missa ja suunnitelmissa yhtenä osa-alueena.  

 

Monissa tapauksissa ohjauskeinojen yhdistäminen sopivassa suhteessa on todennäköisesti 

tehokkain tapa vähentää työkonepäästöjä. Esimerkiksi vaiheluokkavaatimus voidaan asettaa 

tietylle prosenttiosuudelle, esimerkiksi 25 prosentille työkoneista, ja tämän ylittävästä ka-

lustosta voidaan maksaa kannustinmaksua. Jatkossa prosenttiosuutta voidaan kasvattaa, ja 

lopulta kaikkien rakentamisessa käytettävien työkoneiden voidaan edellyttää kuuluvan uu-

simpaan vaiheluokkaan. Vaatimukset voidaan asettaa samalla periaatteella alkuun myös vain 

tietylle työkonetyypille. Esimerkiksi vaatimalla tiettyä vaiheluokkaa kaivinkoneiden osalta, 

voidaan paljon maanmuokkausta sisältävissä hankkeissa saavuttaa merkittäviä päästövähen-

nyksiä kaivinkoneilla tehtävien työkonetuntien suuren määrän vuoksi. Toisaalta, mikäli 

hankkeelle tuodaan paljon materiaalia sen ulkopuolelta, voi puolestaan kuorma-autojen 

päästöjen rajoittaminen olla hyvä vaihtoehto.  

 

Koska päästövähennysten tekeminen laajassa mittakaavassa on vielä toistaiseksi melko uutta 

infra- ja maarakennusalalla, on toimenpiteiden käyttöönotto tehtävä vaiheittain. Kuten to-

dettua, laskelmien ulkopuolelle jäi lähtötietojen puutteiden vuoksi osa työkoneista, mikä on 

huomionarvoista myös jatkotoimenpiteitä ajatellen: mikäli urakoiden kilpailutuksessa halu-

taan jatkossa käyttää päästövähennysvaatimuksia tai -kannustimia, on esimerkiksi käyttö-
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määrien raportointi ja jälkikäteen todentaminen varmistettava jo tarjousvaiheessa ja toimin-

tatapojen oltava selvillä kaikkien osapuolten keskuudessa. Alkuvaiheessa erityisesti päästö-

jen seurantaan onkin kiinnitettävä huomiota, ja seurannan saattamista osaksi urakoitsijoiden 

laaturaportointia on pyrittävä edistämään. Alkuun päästövähennystekniikoiden ja ohjauskei-

nojen toimivuutta voi olla hyvä testata erilaisissa pilottihankkeissa, joiden perusteella hy-

väksi havaittujen menetelmien käyttöönottoa voidaan laajentaa koskemaan aina useampia ja 

useampia urakoita. Pilottikokeiluille toimivin hankemalli on todennäköisesti elinkaari- tai 

allianssimalli, joissa hankkeen tärkeimmillä sidosryhmillä on yhtenäiset tavoitteet. Kun 

päästöseuranta saadaan hankkeissa rutiininomaiseksi, voidaan vaatimuksille ja kannusti-

mille luoda yleisen tason raamit erityyppisissä hankkeissa hyödynnettäviksi.  

 

Tämän työn perusteella voidaankin ehdottaa, että esimerkiksi seuraavan viiden vuoden ai-

kana päästöseurannan merkitystä aletaan korostaa hankkeiden raportoinnissa ja samalla tes-

tata päästövähennysten toimivuutta erilaisissa pilottihankkeissa. Kun urakoitsijoille välite-

tään heti alussa selkeä viesti päästövähennysten ottamisesta yhä laajemmin osaksi urakoita 

ja kilpailutuksia, tiukempien vaatimusten asettaminen on joidenkin vuosien kuluttua mah-

dollista urakoitsijoiden saadessa riittävästi reagointiaikaa. Kymmenen vuoden kuluttua vaa-

timusten voidaan olettaa olevan otettu hankkeissa jo laajemmin käyttöön, ja niitä voidaan 

alkaa pikkuhiljaa tiukentamaan esimerkiksi päästövähennystekniikoiden kehityksen myötä. 

Lisäksi kymmenen vuoden kuluttua vanhimpia päästöluokkia edustavat työkoneet alkavat 

olla luonnollisesti poistuneet käytöstä, jolloin kalustolle pystytään myös asettamaan tiukem-

pia vaatimuksia. 

 

Tässä diplomityössä esitetyt tulokset ja päätelmät ovat tietyiltä osin sovellettavissa myös 

muille kuin tieväylille, joita työ on rajattu koskemaan. Rautateiden ja vesiväylien rakenta-

misessa käytetään pitkälti samoja maarakennustyökoneita kuin teidenkin rakentamisessa, jo-

ten samoja päästövähennystekniikoita voidaan harkita myös niissä käytettäviksi. Rakennus-

vaiheen aikaisten päästöjen vähentäminen esimerkiksi uusia työkoneita tai uusiutuvaa die-

seliä käyttämällä on teoriassa mahdollista myös valtaosalla rautatie- ja vesiväylähankkeita. 

Myös ohjauskeinojen osalta hankkeissa pätevät samat periaatteet. Rautatie- ja vesiväylä-

hankkeissa rakennusvaiheiden osuudet ja hankkeiden kustannusrakenteet voivat kuitenkin 

poiketa tieväylistä jonkin verran, joten soveltuvuus ja kannattavuus on tapauskohtaista.  
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Työtä tehdessä kävi ilmi, että aihe on hyvin laaja-alainen ja monet osa-alueet vaatisivat kat-

tavampaa tarkastelua eri päästövähennystekniikoihin liittyvien hyötyjen ja haasteiden tutki-

misesta lähtien. Jatkotutkimusehdotuksina työn perusteella voidaan mainita uusien työko-

neiden elinkaaren aikaisten päästöjen tutkiminen erityisesti hiilidioksidin kannalta, eli esi-

merkiksi millaisissa tilanteissa uusien työkoneiden elinkaaripäästöt jäävät vanhojen työko-

neiden käytön jatkamista pienemmiksi. Myös vaihtoehtoisten polttoaineiden laajemmalla 

vertailulla nimenomaan työkoneiden näkökulmasta voitaisiin löytää tarkempia suuntaviivoja 

päästöjen vähentämiseksi tulevaisuudessa.  

 

Uusiin työkoneisiin investoimisen elinkaarikustannuksia taas tulisi tarkastella tarkemmin, 

jotta vaatimusten asettamisen kannattavuutta pystyttäisiin arvioimaan. Tässä työssä kustan-

nusvaikutukset tilaajalle perustuivat pääasiassa haastateltavien näkemyksiin alan asiantunti-

joina, eikä eri työkoneiden investointihintoja, poistoaikoja, korkoja ynnä muita investointei-

hin liittyviä tekijöitä otettu laajemmin huomioon. Lisäksi esiin nousi laatupisteytyksen pe-

rusteena olevien ympäristömittareiden kehitystarve hankintoja ja tarjouskilpailuja ajatellen. 

Erilaisten ympäristömittareiden mahdollisuuksia tulisi tutkia tarkemmin, jotta tilaajaorgani-

saatiolle voitaisiin luoda raamit toimivien ympäristövaatimusten ja -kannustimien löytä-

miseksi.  
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9 YHTEENVETO 

 

Tämä diplomityö tehtiin Väyläviraston toimeksiantona, ja siinä tutkittiin väylähankkeen ra-

kennusvaiheessa käytettäviin työkoneisiin soveltuvia teknisiä päästövähennysratkaisuja 

sekä niiden kustannusvaikutuksia tilaajaorganisaatiolle. Työn tavoitteena oli selvittää, mil-

laisia vaihtoehtoja dieselmoottoreiden ilmaan aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi on ole-

massa ja miten ne soveltuvat väylähankkeen rakennusvaiheessa käytettäviin työkoneisiin. 

Tavoitteena oli myös luoda tutkimustuloksiin perustuen ehdotelma siitä, millaisissa tilan-

teissa päästövähennysten edellyttäminen olisi kannattavaa tai järkevää ja miten tilaajan kan-

nattaisi hyödyntää eri ohjauskeinoja päästövähennysten aikaansaamiseksi.  

 

Työn teoriaosassa tutkittavia päästövähennystekniikoita olivat uudet työkoneet tai moottorit, 

jälkikäsittelyjärjestelmien jälkiasennus, vaihtoehtoisista polttoaineista biodiesel, uusiutuva 

diesel ja biokaasu sekä sähkökäyttöiset työkoneet. Empiriaosan tutkimusmenetelminä käy-

tettiin puolistrukturoituja urakoitsijahaastatteluja sekä laskelmia päästö- ja kustannusvaiku-

tuksista kahdessa Väyläviraston case-hankkeessa: E18 Hamina−Vaalimaa ja E18 HaVa Vi-

rojoen katujen peruskorjaus. Haastateltavia urakoitsijayritysten edustajia oli kuusi, joista 

kaksi oli pitkään alalla toiminutta pienkoneyrittäjää ja neljä edustivat Suomen suurimpia 

infrarakennusyrityksiä: YIT Suomi Oy:tä, Destia Oy:tä, Skanska Infra Oy:tä sekä NCC 

Suomi Oy:tä. Teoriaosan ja haastattelujen perusteella potentiaalisimmiksi tekniikoiksi vali-

koituivat uusien työkoneiden ja uusiutuvan dieselin käyttö, joille laskettiin empiriaosassa 

päästövähennyspotentiaali ja tilaajalle kohdistuvat kustannusvaikutukset case-hankkeiden 

osalta.  

 

Lähipäästöjen osalta potentiaalisimmaksi päästövähennyskeinoksi osoittautui uusien työko-

neiden käyttö ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi uusiutuvan dieselin käyttö. Molem-

pien case-hankkeiden tulokset yhdistämällä uusien työkoneiden käytön osuudeksi kokonais-

kustannuksista saatiin 0,7-7,8 prosenttia ja uusiutuvan dieselin 0,4-3,9 prosenttia. Uusiutu-

van dieselin käyttö on kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto pääasiassa siksi, että sen 

käyttöönotto ei vaadi muutoksia jo olemassa olevaan työkonekalustoon. Sopivimpien pääs-

tövähennystekniikoiden ja tilaajan ohjauskeinojen määrittäminen ei kuitenkaan ole yksiselit-

teistä, vaan kannattavuus riippuu aina yksittäisen hankkeen ominaisuuksista ja olosuhteista.   
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Liite II 

 

Urakoitsijahaastattelujen kysymykset 

 

1. Millaisia teknisiä vaihtoehtoja työkoneiden päästöjen vähentämiselle nähdään olevan? 

2. Mitä hyötyjä ja ongelmia eri päästövähennystekniikoihin liittyy? 

3. Millä tekniikalla on teoriassa paras päästövähennyspotentiaali? 

4. Millä tekniikoilla päästövähennyksiin päästään edullisimmin tai kustannustehokkaim-

min? 

5. Arvio tilaajalle aiheutuvista kustannuksista, esim. vaikutukset yksikköhintoihin, vähen-

nettäessä päästöjä eri tekniikoilla (työkonekohtaista tietoa, jos mahdollista) 

6. Kaluston uusimiskäytännöt 

• Uusitaanko vanhoihin koneisiin pelkkiä moottoreita vai koko työkone kerralla? 

 

• Jälkiasennetaanko dieselpakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä? 

 

• Mikä on kaluston tyypillinen uusimisväli ja sen vaikutus investointien kannatta-

vuuteen? 

7. Vähäpäästöisyyden vaatiminen tarjousehdoissa verrattuna kannustinjärjestelmiin 

8. Arvio siirtymävaiheesta, joka mahdollistaisi urakoitsijan reagoinnin, palvellen silti tar-

koitusta 

 

Seuraavat lisäkysymykset esitettiin vain neljälle viimeiselle haastateltavalle suurista ura-

kointiyrityksistä. 

• Millaiset seikat vaikuttavat konetyön kustannuksiin väylähankkeessa?  

 

• Millainen on tyypillisesti konetyön osuus väylähankkeen kokonaiskustannuksissa? 

 

• Ketjujen pituuden vaikutus kustannuksiin eli miten aliurakoitsijan hintojen nousu 

näkyy tilaajalle? 

  



Liite III 

E18 Hamina−Vaalimaa: käytetyt työkoneet 

Koneen malli Työkonetyyppi 

Vuosi-

malli 

Teho 

[kW] 

Vaihe-

luokka 

 

Kobelco Sk210LC Kaivinkone 2000 107 I 

Volvo EC 210 LC Kaivinkone 2002 107 I 

Case CX330/350 Kaivinkone 2004 185 II 

Volvo EW180B Kaivinkone 2004 112 II 

Cat 330 pitkäpuomi Kaivinkone 2005 165 II 

Cat 330CL pitkäpuomi Kaivinkone 2005 181 II 

Cat330CL pitkäpuomi Kaivinkone 2005 181 II 

Doosan DX170 LC Kaivinkone 2006 103 II 

Cat 330Dl Kaivinkone 2006 181 IIIA 

Doosan DX 300 LC Kaivinkone 2006 147 IIIA 

Volvo EC 700 BLC Kaivinkone 2006 316 IIIA 

Volvo EC360BLC Kaivinkone 2006 184 IIIA 

Volvo EC700B Kaivinkone 2006 316 IIIA 

Volvo EC700BLC Kaivinkone 2006 316 IIIA 

Case CX 210B Kaivinkone 2007 117 IIIA 

Cat 365C Kaivinkone 2007 302 IIIA 

Hitachi 870 LCH ZX870LCR-3 Kaivinkone 2007 397 IIIA 

Komatsu PW140 Kaivinkone 2007 86 IIIA 

Komatsu PW140 Kaivinkone 2007 86 IIIA 

Volvo EC 460 B2C Kaivinkone 2007 228 IIIA 

Volvo EC210CL Kaivinkone 2007 107 IIIA 

Volvo EC700LC 2  Kaivinkone 2007 316 IIIA 

Cat 330D Kaivinkone 2008 181 IIIA 

Cat325DL Kaivinkone 2008 152 IIIA 

Hitachi 570 LCH ZX470LCH-3 Kaivinkone 2008 260 IIIA 

Hyundai 210 LC-7A Kaivinkone 2008 129 IIIA 

New Holland Kobelco E135SR-IES Kaivinkone 2008 63 IIIA 

Volvo 240CL Kaivinkone 2008 125 IIIA 

Volvo EC290CNL Kaivinkone 2008 147 IIIA 

Cat 385 C Kaivinkone 2009 390 IIIA 

Liebherr A316 Kaivinkone 2009 86 IIIA 

Volvo EC460CL Kaivinkone 2009 221 IIIA 

Cat 320D Kaivinkone 2010 103 IIIA 

Cat 323DL Kaivinkone 2010 110 IIIA 

Cat324D Kaivinkone 2010 140 IIIA 

Doosan DX300LC Kaivinkone 2010 147 IIIA 

Doosan DX300LC Kaivinkone 2010 147 IIIA 

Doosn 140 LC Kaivinkone 2010 71 IIIA 

Volvo EC360CL Kaivinkone 2010 247 IIIA 

Volvo EC460CL Kaivinkone 2010 221 IIIA 

Cat 313D Kaivinkone 2011 95 IIIA 

Volvo EC 700 CL Kaivinkone 2011 316 IIIB 

Volvo EC460CL Kaivinkone 2011 221 IIIB 

Cat 323 E Kaivinkone 2012 121 IIIB 

Cat 349E Kaivinkone 2012 317 IIIB 

Cat349E Kaivinkone 2012 317 IIIB 
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Hitachi 225 USR LC Kaivinkone 2012 122 IIIB 

Liugong 925LC Kaivinkone 2012 129 IIIB 

Volvo 360 Kaivinkone 2012 184 IIIB 

Volvo EC300DL Kaivinkone 2012 169 IIIB 

CAT M316D Kaivinkone 2013 118 IIIB 

Doosan DX 180 LC Kaivinkone 2013 88 IIIB 

Volvo EC250DL Kaivinkone 2013 151 IIIB 

Volvo EC250DL Kaivinkone 2013 151 IIIB 

Volvo EC380DL Kaivinkone 2013 208 IIIB 

Volvo EC700CL Kaivinkone 2013 316 IIIB 

Cat 336 FL Kaivinkone 2015 226 IV 

Cat 336 FLXE Kaivinkone 2015 226 IV 

Cat 336 FLXE Kaivinkone 2015 226 IV 

Cat336FL Kaivinkone 2015 226 IV 

Hitachi 225USRLC Kaivinkone 2015 122 IV 

Kobelco SK260 LC-9 Kaivinkone 2015 131 IV 

Kubota U48-4 Kaivinkone 2015 29 IV 

Doosan DX 170W-5 Kaivinkone 2016 103 IV 

Hitachi 350LC ZX350LC-6 Kaivinkone 2016 202 IV 

     

Iveco Trakker 500 Kuorma-auto 2007   

Man TGM 13.2904x4 BB Kuorma-auto 2013   

Mercedes-Benz 1620 Kuorma-auto 1987   

Mercedes-Benz 308D Kuorma-auto 1998   

Mercedes-Benz 3335 Kuorma-auto 2000   

Mercedes-Benz Actros 3248 Kuorma-auto 2009   

Mercedes-Benz Actros 2640 Kuorma-auto 2006   

Scania 8x4 Kuorma-auto 2002   

Scania P420 Kuorma-auto 2007   

Sisu R500 Kuorma-auto 2007   

Volvo FH 16 8-4 Kuorma-auto 2012   

     

Atlas Copco T40 Poravaunu 2016   

Atlas Copco D5 Poravaunu 2000   

Atlas Copco T35 Poravaunu 2014   

Sandvik DX780 Poravaunu 2011   

Sandvik DX780 Poravaunu 2012   

Sandvik DX780 Poravaunu 2011   

Tamrock 100 Commando Poravaunu 1993   

Tamrock Ranger 700-2 Poravaunu 2004   

Tamrock Ranger 780 Poravaunu 2007   

Tamrock Ranger 780 RP Poravaunu 2007   

     

Belaz 7555B 60 Dumpperi 2012   

Belaz 7555B 59 Dumpperi 2012   

Belaz 75473 Dumpperi 2012   

Hitachi EH1100 Dumpperi 2008   

Hitachi EH1100-3 Dumpperi 2008   

Hitachi EH1100-3  Dumpperi 2008   
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Hitachi E12654402 Dumpperi 2008   

Volvo A35E Dumpperi 2008   

Volvo A40D Dumpperi 2000   

Volvo A40D Dumpperi 2005   

Euclid R32 Dumpperi 1988   

Komatsu HD 325-3 Dumpperi 1985   

Volvo A30E Dumpperi 2008   

Volvo 30E Dumpperi 2010   

Hamm 4011D Jyrä 1994   

Volvo SD135B Jyrä 2016   

Volvo SD130D Jyrä 2010   

Volvo EC460BLC Kurottaja 2002   

Cat D6T Puskutraktori 2008   

Cat D6R XL  Puskutraktori 1997   

Cat D8N Puskutraktori 1987   

Cat D8R Puskutraktori 2002   

Cat D8T Puskutraktori 2009   

Cat D6R XL  Puskutraktori 1997   

Cat D8R Puskutraktori 2001   

Volvo L110E Pyöräkuormaaja 2005   

Volvo G990 Tiehöylä 2006   

Komatsu HM 1400 Traktoridumpperi 2005   

Komatsu HM400 Traktoridumpperi 2005   

Volvo A25C Traktoridumpperi 1996   

Volvo A25C Traktoridumpperi 2000   

VolvoA35C Traktoridumpperi 1996   

Volvo A35C Traktoridumpperi 1997   

Volvo A35D Traktoridumpperi 2006   

Volvo 35D Traktoridumpperi 2006   

Volvo A35F Hauler Traktoridumpperi 2011   

Volvo A35D Traktoridumpperi 2004   

Volvo A40 Traktoridumpperi 1999   

Volvo A40D Traktoridumpperi 2006   

Volvo A40D Traktoridumpperi 2005   

Volvo A40E  Traktoridumpperi 2007   

Volvo A40E  Traktoridumpperi 2008   

Volvo A40D Traktoridumpperi 2004   

Volvo A40D Traktoridumpperi 2004   

Volvo A40E  Traktoridumpperi 2008   



Liite IV 

 

E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus: käytetyt työkoneet 

 

Työkohde Koneen malli Työkonetyyppi Vuosimalli Tunnit [h] 

 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Daewoo 170 Kaivinkone  2010 175 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Doosan 190 DX Kaivinkone  2014 262 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Hundai 235 Kaivinkone  2016 300 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Hitachi ZX 210 LC Kaivinkone  2016 903 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Volvo EC 290 CL Kaivinkone  2008 300 

Kaivu/leikkaus/pengerrys New Holland 260 Traktorikaivuri 2014 660 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Bobcat E80 Kaivinkone 2005 190 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Doosan 160 Kaivinkone 2016 267 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Cat 323 F Kaivinkone 2016 371 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Case 210B Kaivinkone 2008 196 

Kaivu/leikkaus/pengerrys Hitachi EX 160 Kaivinkone 2006 286 

     
Kuljetukset Sisu E12M Kuorma-auto 2006 60 

Kuljetukset Sisu CK 16M Kuorma-auto 2015 168 

Kuljetukset Sisu E18 Kuorma-auto 2004 264 

Kuljetukset Volvo FM D13 Kuorma-auto 2006 182 

Kuljetukset Scania 144 Kuorma-auto 2000 211 

Kuljetukset Sisu C600 Kuorma-auto 2008 550 

Kuljetukset Volvo FH 8*4 Kuorma-auto 2014 374 

Kuljetukset Volvo FM 12 Kuorma-auto 2006 156 

Kuljetukset Volvo Kuorma-auto  798 

Kuljetukset Volvo FH12 Kuorma-auto 2006 912 

     
Louhinta Commando 122R Poravaunu 2010 216 

     
Reunantäyttö Scania R580 Kuorma-auto 2010 20 

Reunantäyttö Volvo L90 Pyöräkuormaaja 2010 20 

     
Päällystys Hamm 495 Jyrä 2008 140 

Päällystys Vögele 1803-392 Asfaltinlevityskone 2014 140 

Päällystys Bomag BW190AD-5 Jyrä 2015 140 

     
Tiemerkintä MB Actros Kuorma-auto  8 

Tiemerkintä Bobcat   8 

Tiemerkintä Wirtgen 35 Jyrsin  8 

Tiemerkintä HJ 21   8 

     
Valaistus Volvo FM9 Kuorma-auto 2005 189 

Valaistus MB Sprinter Henkilöauto 2017 98 

     
Asfalttipohjat Hamm H11i Jyrä 2015 69 

Asfalttipohjat Veekmas R6 286 Tiehöylä 2015 69 

     
Liikennemerkit asennus Volvo FM 12 Kuorma-auto  36 

Liikennemerkit asennus JCB 8055 ZTS KKH  36 

Liikennemerkit asennus Volvo FLL 280 Kuorma-auto  36 

     
Muut Hamm 3412 Jyrä 2018 268 

Muut Kramer 8075 Pyöräkuormaaja 2015 150 

    9244 

     
Päällysteen ajot Päällystemassat 3187 t, ajomatka 76 km/suunta  
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E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus: alkuperäiset työkonepäästöt 

 

Koneen malli Työkonetyyppi 
Vuosi-

malli 
Tunnit 

Teho 

[kW]  

Vaihe-

/EURO-

luokka 

CO [g] HC [g] NOx [g] PM [g] 
CO2 

[kg] 

  
 

              

Hitachi EX 160 Kaivinkone 2006 286 113 II 161 590 32 318 193 908 9 695 26 727 

Bobcat E80 Kaivinkone 2005 190 44 II 41 800 10 868 58 520 3 344 6 914 

Volvo EC 290 CL Kaivinkone  2008 300 147 IIIA 154 350 56 807 119 593 8 820 36 471 

Case 210B Kaivinkone 2008 196 117 IIIA 114 660 29 540 62 188 6 880 18 965 

Commando 122R Poravaunu 2010 216 37 IIIA 39 960 12 096 25 466 3 197 2 160 

Volvo L90 Pyöräkuormaaja 2010 20 110 IIIA 11 000 2 834 5 966 660 1 811 

Hamm 495 Jyrä 2008 140 45 IIIA 31 500 9 535 20 075 2 520 5 330 

Daewoo 170 Kaivinkone  2010 175 76 IIIA 66 500 17 132 36 068 3 990 10 999 

Doosan 190 DX Kaivinkone  2014 262 116 IIIB 151 960 5 774 100 294 760 25 134 

Hyundai 235 Kaivinkone  2016 300 115 IV 172 500 6 555 13 800 863 28 532 

Hitachi ZX 210 

LC 

Kaivinkone  
2016 903 122 IV 550 830 20 932 44 066 2 754 91 107 

New Holland 260 Traktorikaivuri 2014 660 137 IV 316 470 17 180 36 168 2 261 75 682 

Doosan 160 Kaivinkone 2016 267 99 IV 132 165 5 022 10 573 661 21 860 

Cat 323 F Kaivinkone 2016 371 122 IV 226 310 8 600 18 105 1 132 37 432 

Vögele 1803-392 Asfaltinlevitys-

kone 
2014 140 125 IV 87 500 3 325 7 000 438 4 200 

Bomag 

BW190AD-5 

Jyrä 
2015 140 85 IV 59 500 2 261 4 760 298 10 067 

Hamm H11i Jyrä 2015 69 85 IV 29 325 1 114 2 346 147 4 962 

Veekmas R6 286 Tiehöylä 2015 69 210 IV 50 715 2 753 5 796 362 11 650 

Hamm 3412 Jyrä 2018 268 98 IV 131 320 4 990 10 506 657 22 219 

Kramer 8075 Pyöräkuormaaja 2015 150 35 IV 28 875 998 2 100 131 4 321 

Scania 144 Kuorma-auto 2000 211 343 EURO II 289 492 79 610 506 611 10 856 7 406 

Sisu E18 Kuorma-auto 2004 264 463 EURO III 256 687 80 673 611 160 12 223 9 266 

Volvo FM9 Kuorma-auto 2005 189 250 EURO III 99 225 31 185 236 250 4 725 6 634 

Sisu E12M Kuorma-auto 2006 60 353 EURO IV 31 770 9 743 74 130 424 2 106 

Volvo FM D13 Kuorma-auto 2006 182 353 EURO IV 96 369 29 553 224 861 1 285 6 388 

Sisu C600 Kuorma-auto 2008 550 404 EURO IV 333 300 102 212 777 700 4 444 19 305 

Volvo FM 12 Kuorma-auto 2006 156 338 EURO IV 79 092 24 255 184 548 1 055 5 476 

Volvo FH12 Kuorma-auto 2006 912 309 EURO IV 422 712 129 632 986 328 5 636 32 011 

Scania R580 Kuorma-auto 2010 20 426 EURO V 12 780 3 919 17 040 170 702 

Sisu CK 16M Kuorma-auto 2015 168 459 EURO VI 115 668 10 025 30 845 771 5 897 

Volvo FH 8*4 Kuorma-auto 2014 374 279 EURO VI 156 519 13 565 41 738 1 043 13 127 

     Päästöt 

yhteensä 
4 452 444 765 006 

4 468 

509 
92 199 554 860 

 

  



Liite VI 

 

E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus: työkonepäästövähenemät, 

uudet työkoneet 

 

Koneen malli Työkonetyyppi 
Vuosi-

malli 

Tunnit 

[h] 

Teho 

[kW]  

Vaihe-

/EURO-

luokka 

CO HC NOx PM 

       [g] 

Hitachi EX 160 Kaivinkone 2006 286 113 II 0 26 178 180 981 9 211 

Bobcat E80 Kaivinkone 2005 190 44 II 0 4 714 25 382 3 219 

Volvo EC 290 CL Kaivinkone  2008 300 147 IIIA 0 48 428 101 953 8 159 

Case 210B Kaivinkone 2008 196 117 IIIA 0 25 182 53 016 6 536 

Commando 122R Poravaunu 2010 216 37 IIIA 0 0 0 3 077 

Volvo L90 Pyöräkuormaaja 2010 20 110 IIIA 0 2 416 5 086 627 

Hamm 495 Jyrä 2008 140 45 IIIA 0 0 0 2 426 

Daewoo 170 Kaivinkone  2010 175 76 IIIA 0 14 605 30 748 3 791 

Doosan 190 DX Kaivinkone  2014 262 116 IIIB 0 0 88 137 304 

Hyundai 235 Kaivinkone  2016 300 115 IV 0 0 0 345 

Hitachi ZX 210 

LC 
Kaivinkone  2016 903 122 IV 0 0 0 1 102 

New Holland 260 Traktorikaivuri 2014 660 137 IV 0 0 0 904 

Doosan 160 Kaivinkone 2016 267 99 IV 0 0 0 264 

Cat 323 F Kaivinkone 2016 371 122 IV 0 0 0 453 

Vögele 1803-392 
Asfaltinlevitys-

kone 
2014 140 125 IV 0 0 0 175 

Bomag 

BW190AD-5 
Jyrä 2015 140 85 IV 0 0 0 119 

Hamm H11i Jyrä 2015 69 85 IV 0 0 0 59 

Veekmas R6 286 Tiehöylä 2015 69 210 IV 0 0 0 145 

Hamm 3412 Jyrä 2018 268 98 IV 0 0 0 263 

Kramer 8075 Pyöräkuormaaja 2015 150 35 IV 0 0 0 53 

Scania 144 Kuorma-auto 2000 211 343 EURO II 180 933 70 202 477 662 10 132 

Sisu E18 Kuorma-auto 2004 264 463 EURO III 73 339 64 783 562 267 11 001 

Volvo FM9 Kuorma-auto 2005 189 250 EURO III 28 350 25 043 217 350 4 253 

Sisu E12M Kuorma-auto 2006 60 353 EURO IV 0 6 989 65 658 212 

Volvo FM D13 Kuorma-auto 2006 182 353 EURO IV 0 21 201 199 163 642 

Sisu C600 Kuorma-auto 2008 550 404 EURO IV 0 73 326 688 820 2 222 

Volvo FM 12 Kuorma-auto 2006 156 338 EURO IV 0 17 400 163 457 527 

Volvo FH12 Kuorma-auto 2006 912 309 EURO IV 0 92 997 873 605 2 818 

Scania R580 Kuorma-auto 2010 20 426 EURO V 0 2 812 13 632 85 

Sisu CK 16M Kuorma-auto 2015 168 459 EURO VI 0 0 0 0 

Volvo FH 8*4 Kuorma-auto 2014 374 279 EURO VI 0 0 0 0 

     
Vähe-

nemä yh-

teensä  

282 622 496 275 3 746 916 73 120 
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E18 HaVa Virojoen katujen peruskorjaus: työkonepäästövähenemät, uusiutuva diesel 

 

Koneen malli Työkonetyyppi Vuosimalli 
Tunnit 

[h] 

Teho 

[kW]  

Vaihe-

/EURO-

luokka 

CO [g] HC [g] NOx [g] PM [g] CO2 [kg] 

      
   min max   min max min max 

Hitachi EX 160 Kaivinkone 2006 286 113 II 38 782 8 080 9 695 17 452 2 424 2 909 21 382 24 054 

Bobcat E80 Kaivinkone 2005 190 44 II 10 032 2 717 3 260 5 267 836 1 003 5 531 6 222 

Volvo EC 290 CL Kaivinkone  2008 300 147 IIIA 37 044 14 202 17 042 10 763 2 205 2 646 29 177 32 824 

Case 210B Kaivinkone 2008 196 117 IIIA 27 518 7 385 8 862 5 597 1 720 2 064 15 172 17 068 

Commando 122R Poravaunu 2010 216 37 IIIA 9 590 3 024 3 629 2 292 799 959 1 728 1 944 

Volvo L90 Pyöräkuormaaja 2010 20 110 IIIA 2 640 708 850 537 165 198 1 448 1 630 

Hamm 495 Jyrä 2008 140 45 IIIA 7 560 2 384 2 861 1 807 630 756 4 264 4 797 

Daewoo 170 Kaivinkone  2010 175 76 IIIA 15 960 4 283 5 140 3 246 998 1 197 8 799 9 899 

Doosan 190 DX Kaivinkone  2014 262 116 IIIB 36 470 1 444 1 732 9 026 190 228 20 107 22 621 

Hyundai 235 Kaivinkone  2016 300 115 IV 41 400 1 639 1 967 1 242 216 259 22 825 25 678 

Hitachi ZX 210 LC Kaivinkone  2016 903 122 IV 132 199 5 233 6 279 3 966 689 826 72 886 81 997 

New Holland 260 Traktorikaivuri 2014 660 137 IV 75 953 4 295 5 154 3 255 565 678 60 545 68 113 

Doosan 160 Kaivinkone 2016 267 99 IV 31 720 1 256 1 507 952 165 198 17 488 19 674 

Cat 323 F Kaivinkone 2016 371 122 IV 54 314 2 150 2 580 1 629 283 339 29 945 33 689 

Vögele 1803-392 Asfaltinlevityskone 2014 140 125 IV 21 000 831 998 630 109 131 3 360 3 780 

Bomag BW190AD-5 Jyrä 2015 140 85 IV 14 280 565 678 428 74 89 8 054 9 061 

Hamm H11i Jyrä 2015 69 85 IV 7 038 279 334 211 37 44 3 969 4 466 

Veekmas R6 286 Tiehöylä 2015 69 210 IV 12 172 688 826 522 91 109 9 320 11 650 

Hamm 3412 Jyrä 2018 268 98 IV 31 517 1 248 1 497 946 164 197 17 775 19 997 

Kramer 8075 Pyöräkuormaaja 2015 150 35 IV 6 930 249 299 189 33 39 3 457 3 889 

Scania 144 Kuorma-auto 2000 211 309 EURO II 69 478 19 903 23 883 45 595 2 714 3 257 5 925 6 665 
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Sisu E18 Kuorma-auto 2004 264 463 EURO III 61 605 20 168 24 202 55 004 3 056 3 667 7 413 8 340 

Volvo FM9 Kuorma-auto 2005 189 250 EURO III 23 814 7 796 9 356 21 263 1 181 1 418 5 307 5 971 

Sisu E12M Kuorma-auto 2006 60 353 EURO IV 7 625 2 436 2 923 6 672 106 127 1 685 1 895 

Volvo FM D13 Kuorma-auto 2006 182 353 EURO IV 23 129 7 388 8 866 20 237 321 385 5 111 5 749 

Sisu C600 Kuorma-auto 2008 550 404 EURO IV 79 992 25 553 30 664 69 993 1 111 1 333 15 444 17 375 

Volvo FM 12 Kuorma-auto 2006 156 338 EURO IV 18 982 6 064 7 276 16 609 264 316 4 380 4 928 

Volvo FH12 Kuorma-auto 2006 912 309 EURO IV 101 451 32 408 38 890 88 770 1 409 1 691 25 609 28 810 

Scania R580 Kuorma-auto 2010 20 426 EURO V 3 067 980 1 176 1 534 43 51 562 632 

Sisu CK 16M Kuorma-auto 2015 168 459 EURO VI 27 760 2 506 3 007 2 776 193 231 4 717 5 307 

Volvo FH 8*4 Kuorma-auto 2014 374 279 EURO VI 37 565 3 391 4 069 3 756 261 313 10 502 11 815 

     

Vähenemä 

yhteensä 
1 068 587 191 251 229 502 402 166 23 050 27 660 443 888 500 539 

 

 


