
Vihreä siirtymä 
lainsäädännön vaikutus urakointiin

Juha Laurila 
Johtaja, elinkeinopolitiikka
INFRA ry



0

X 1,7

Maapallon resurssit käytetään tämän vuoden osalta loppuun elokuun alkuun 
mennessä. Jos kaikki kuluttaisivat kuten me suomalaiset, 

resurssit loppuisivat jo huhtikuussa. 
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2035
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Päästöt
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Rakennetun ympäristön elinkaaren hiilijalanjälki 
(ktCO2), laskennan tulos ilman käyttövaiheen 
energian päästöjä



Suomen khk-päästöt 2005-2020

2020 ennakko:
Kokonaispäästöt 48,3 Mt.
Taakanjako 28,6 Mt.
Päästökauppa 19,6 Mt.
LULUCF -23,0 Mt.
Nettopäästöt 25,3 Mt.

Taakanjakosektorin uusi
tavoite -50 % (FF55)
→ päästöt 17,2 Mt
vuonna 2030.

Nykytoimilla päästään n. 23
Mt:iin.
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Työkoneiden päästöt



Työkoneiden khk-päästöt 2005-2020 ja ennuste 
vuoteen 2035
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Nykytoimet

- Bio jakeluvelvoite
- Verotus
- Green dealit
- Maatalouden 

investointituet



Ehdotetut toimet
• Biokaasun mahdollisuuksia selvitetään.

• Biopolttoöljyn kohdentamisessa työkonekäyttöön

• Informaatio 

Selvityksen alla

• Työkone- ja lämmityspolttoaineiden energiaverojen asteittainen 
korottaminen.

• Kevyen polttoöljyn bio-osuuden jakeluvelvoitteen nostamisen eri 
vaihtoehdot.

• Ohjauskeinot sähköistymisen edistämiseksi.

• Ohjauskeinot biokaasun työkonekäytön lisäämiseksi.

• Työkoneiden rekisteröintivelvollisuuden laajentamisen selvittäminen.
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Työkoneiden vaatimukset kasvavat
Työkone GreenDeal

Esimerkki;

4. Työkoneiden ja urakoitsijan käyttämän raskaan 

kuljetuskaluston tulee olla joko sähkökäyttöisiä

tai niiden käyttämä polttoaine ei saa olla fossiilista 

alkuperää.



Väylävirasto - kriteerit

Perustason vaativuusluokat
• 2022 Stage IIIA Euro IV

• 2025 Stage IIIB Euro V 

• 2027 Stage IV Euro VI

• 2030

Vaativan toimintaympäristön vaativuusluokat
• 2022 Stage IIIB Euro IV

• 2023 Stage IV Euro VI 

• 2025 Euro VI

• 2027 Stage V



Todentaminen?



Todentaminen
• Kalustovaatimusten todentaminen perustuu ensi sijassa pääurakoitsijoiden laatimiin 

kalustoluetteloihin. 

• Pääurakoitsija vastaa siitä, että myös käytettävien aliurakoitsijoiden kalusto on vaatimusten 
mukaista ja löytyy luetteloista. 

• Alustavat kalustoluettelot toimitetaan osana vaatimuksiin kuuluvaa toiminta- ja 
laatusuunnitelman ympäristösuunnitelmaosuutta. 

• Osuus käydään läpi urakan aloituskokouksessa ja urakoitsija täydentää luetteloita tarpeen 
mukaan. Kalustoluettelon ja työmaalla toimivan kaluston on vastattava toisiaan ja 
kalustoluettelo käydään läpi työmaakokouksissa. 

• Fossiilivapauden vaatimuksessa luotetaan todennuksessa ensi sijassa urakoitsijan 
vakuutukseen, mutta mahdollisia pistotarkastuksia voidaan tehdä vaatimalla urakoitsijalta 
kuormakirjat työmaalle toimitetun polttoaineen tyypistä. 

• Työkoneiden käyttäjien koulutuksessa vaatimus todennetaan toimittajan vakuutuksena ja 
käymällä aloituskokouksessa läpi taloudellisen ajon tai työtavan koulutukseen osallistuneen 
henkilöstön lukumäärä ja osuus kuljettajien kokonaisluku-määrästä. 



Urakan ympäristösuunnitelman vähimmäisvaatimukset 

1 Kuvauksen siitä, kuinka urakan ympäristövaatimusten, ympäristösuunnitelmaan kirjattujen 
toimenpiteiden ja mahdollisten omien ympäristötavoitteiden toteutuminen varmistetaan. 

a) Kuka vastaa ympäristövaatimusten ja -tavoitteiden täyttämisen varmistamisesta 

b) Miten ympäristösuunnitelma ja urakan ympäristövaatimukset viestitään omalle henkilökunnalle ja aliurakoitsijoille 

c) Miten ympäristövaatimusten kuten esimerkiksi kalustovaatimusten täyttämistä ja ympäristösuunnitelman 
toimenpiteitä seurataan urakan aikana sekä menettelyt osaamisen/toimien varmentamiselle (omavalvonnan 
menettelyt aliurakoinnissa). 

2 Kuvauksen toimenpiteistä, joilla vähennetään urakan energiankulutusta tai päästöjä. Kuvaukseen tulee 
ottaa kantaa siihen, huomioidaanko urakassa ja miten huomioidaan seuraavat asiat: 

a) Alustava kalustoluettelo, josta käy ilmi käytettävien kuljetus- ja työkoneiden päästöluokat. Kalustoluettelo tulee 
pitää urakan aikana ajan tasalla. 

b) Mitä polttoaineita urakassa käytetään. Seurataanko urakassa käytettäviä polttoaineita ja jos niin miten. 

c) Onko käytössä polttoaineenkulutuksen vähentämiseen tähtääviä toimia kuten esimerkiksi telematiikka tai ajotavan 
seurantajärjestelmiä ja mahdollisia muita urakoitsijan omia menettelyitä energiansäästöön liittyen. 

d) Miten urakassa varmistetaan henkilöstön osaaminen päästöjen vähentämiseen liittyen. Ilmoitetaan taloudellisen 
ajon tai työtavan koulutukseen osallistuneen henkilöstön lukumäärä. 

e) ALUKSI VAIN VAATIVAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN VAATIVUUSLUO-KASSA: Päivitettävän kalustoluettelon osana 
raportointi polttoaineen kulutuksesta sekä SCR- laitteiston liuoksen kulutuksesta kuukausittain konekohtaisesti



Päästölaskenta



Julkiset hankinnat
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Merkittäviä tuoteryhmiä, 

joissa hankintakriteerit 

puutteelliset jalanjäljen 

näkökulmasta

• Maa- ja vesirakentaminen

• Korjaus- ja kunnossapito,

• Matkustuspalvelut, lääkkeet 

ja hoitotarvikkeet

• Sementti ja akut 



Päästölaskenta – tilanne 
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Kiertotalous
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Kiertotalousohjelma - tavoitteet

Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen 
kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 
2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät 
kuulu tavoitteen piiriin.

Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä.

Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

(CMU, circular material use rate): Mittaa kierrätetyn materiaalin osuutta kaikesta 
materiaalin käytöstä. Huomioi myös viennin ja tuonnin.
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Kotimainen käytetty otto ja raaka-aineiden kulutus 

materiaalilajeittain 2015

Kasvit, riista ja 
luonnonkala…

Raakapuu
18 %

Fossiiliset 
polttoaineet

1 %

Metallimalmit
8 %

Ei-metalliset 
mineraalit

9 %

Maa-
ainekset

59 %

Kotimainen käytetty otto aineslajeittain
Kasvit, riista ja 
luonnonkala…

Raakapuu
7 %

Fossiiliset 
polttoainee

t
14 %

Metallimalmit
10 %

Ei-
metalliset 
mineraalit

5 %

Maa-
ainekset

58 %

Raaka-aineiden kulutus aineslajeittain

Raaka-aineiden kulutuksessa erottuvat fossiiliset polttoaineet, jotka ovat tuontitavaraa.

Lähde: Jyri Seppälä ja 

Hannu Savolainen, SYKE 

/ Mäenpää ym. 2017
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INFRA ry

Sopimus vähähiilisestä kiertotaloudesta
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Vihreä siirtymä

• Se tulee, halusimme tai emme

• Energiaviisaus – tavoite ei ole kaikille sama 

•Uhkasta mahdollisuudeksi 
• Jo nyt paljon asioita tehdään oikein 

•Vastuullisuus on jo merkittävä myynnin 
edistäjä, OP Suuryritystutkimus

• Lyhyessä ajassa tapahtuu paljon 
• Ylilyönneiltä vaikea välttyä 
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