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Esityksen sisältö



• Kansallinen hiilineutraalisuus vuoteen 2035 
mennessä

• EU:n hiilineutraalisuus ennen vuotta 2050

• Liikenteen päästöjen vähentäminen 50 % vuoteen 
2030 mennessä

• Kestävän liikenteen vero- ja maksu-uudistus

• Tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen

• Toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen

• Ilmasto- ja ympäristöasioiden ministeriryhmä ja 
ilmastopolitiikan pyöreä pöytä

• Ilmastopaneelin roolin vahvistaminen
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Liikenteen kansalliset ilmastotavoitteet
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Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Liikenteen khk-päästöt 1990-2016



• Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vuodesta 2008 
alkaen pääsääntöisesti pienentyneet, mutta kehitys hidasta 

• Nykytoimilla liikenteen päästöt eivät vähene riittävästi 

• Toimenpiteet tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
pienentämiseksi:

1) Vähennetään päästöjä tuottavan liikenteen suoritetta 
(kilometrejä) ja parannetaan muilla tavoin 
liikennejärjestelmän energiatehokkuutta

2) Siirrytään liikennevälineissä vähäpäästöisiin tai 
päästöttömiin teknologioihin

3) Otetaan käyttöön entistä vähäpäästöisempiä tai 
uusiutuvia polttoaineita
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Tieliikenteen kasvihuonepäästöt



• Henkilöliikenteessä kestävien liikkumistapojen osuuden lisääminen 
henkilöauton sijaan

• Liikennepalvelulain toimeenpano ja liikenteen uudet 
palvelut (MaaS)

• Joukkoliikennetuet ja liikkumisen ohjaus (20 M€/v. korotus 
tukiin vuosina 2020-2022)

• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (3,5 M€/v. vuosina 2018-
2019, 41 M€ vuosina 2020-2022 sekä 10 M€ väyläverkon 
kehittämishankkeiden yhteydessä sekä yhtenäinen 
laatunormisto)

• Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja 
päästömittaristojen kehitys

• MAL-sopimukset ja yhdyskuntasuunnittelu

• Verouudistukset ja liikenteen hinnoittelu

• Älyliikenne ja liikenteen automaatio

• Raideliikenteen kehittäminen
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Tieliikenne: Liikennejärjestelmän energiatehokkuus ja 
liikennesuoritteen kasvun taittaminen
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• EU:n uusien henkilö- ja pakettiautojen sitovat CO2 -raja-
arvot 

• EU:n raskaan kaluston sitovat CO2 -raja-arvot 

• Julkisen sektorin puhtaita ajoneuvohankintoja koskeva 
direktiivi

• Täyssähköautojen hankintatuki ja vanhojen autojen 
konversiotuet 2018-2021 (6 M€ / vuosi)

• Vahvistetaan kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa 
palveluiden ja hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista

• Vero- ja maksu-uudistukset 
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Tieliikenne: Vähäpäästöiset teknologiat ja  autokannan 
uudistuminen



• Biopolttoaineiden osuus kaikesta liikenteeseen myydystä 
polttoaineesta nostetaan 30 prosenttiin vuonna 2030 
(jakeluvelvoitelaki)

• Tuki sähköautojen julkiseen latausinfraan (ml. sähköbussit) 
sekä biokaasuasemien rakentamiseen (3 M€/v. vuosina 
2018-2021)

• Tuki taloyhtiöiden sähköisen liikenteen infrastruktuurin 
edistämiseen (1,5 M€/v. vuosina 2018-2021)

• Velvoite huoltoasemaketjuille tarjota sähköautojen 
latauspisteitä

• Energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeenpano

• Verouudistukset/fossiilisen polttoaineen veron korotukset

• Biopolttoaineiden ohjaaminen raskaan liikenteen ja ilmailun 
käyttöön
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Tieliikenne: Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 
uusiutuvilla
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• Kansainvälinen merenkulku vastaa noin 2,5 % 
kaikista maailman päästöistä

• Jos mitään ei tehdä, merenkulun päästöt voivat 
lisääntyä 50–250 % vuoteen 2050 mennessä

• IMO:n alustava khk-strategia: 

• Liikennesuoritekohtaisten CO2-päästöjen 
vähentäminen 

• 40 % vuoteen 2030 mennessä

• 70 % vuoteen 2050 mennessä (vuoteen 
2008 verraten)

• Kaikkien kv. merenkulun päästöjen 
vähentäminen vähintään 50% vuoteen 2050 
mennessä vuoteen 2008 verraten

• Ajankohtaista EU-sääntelyä:

• EU:n MRV-asetus 

• EU:n alusjätedirektiivi
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Meriliikenteen kasvihuonepäästöt



.

• Olemassa olevien ja uusien alusten energiatehokkuuden 
parantaminen 

• Uudet vaihtoehtoiset käyttövoimat

• Matalahiilisiin (LNG) ja hiilettömiin polttoaineisiin 
siirtyminen 

• Mm. rikki- ja typpi- ja pienhiukkaspäästöjen rajoittaminen 
(ml. musta hiili)

• Digitalisaatio ja automaatio 

• Jätehuolto ja maasähkö satamissa

• Vieraslajien leviämisen estäminen

• Tutkimuksen ja kehityksen tukeminen

• Arktinen osaaminen

• Päästökieltojen noudattamisen kehittäminen

14.8.2019

Meriliikenne: Keinot CO2 päästöjen vähentämiseksi
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• Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä 
merialueista

• Kuljetuksista 83 % meritse

• EU:n Itämeri-strategian päivittäminen

• Itämeren suojelusuunnitelman päivittäminen (HELCOM) 

• Merenkulun sekakomissio

• Rikkipäästöt, vieraslajit, ruokajäte, harmaat vedet

• Riittävän kotimaisen tonniston varmistaminen 
huoltovarmuuden takaamiseksi

• Talvimerenkulun kestävyys, parhaiden käytäntöjen 
jakaminen myös Itämeren ulkopuolelle (PAME, IMO:n 
polaarikoodi)
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Meriliikenne: Itämeren suojelu 
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• Osuus kansainvälisistä päästöistä 2-3 % ja EU:n päästöistä 
3,6 %

• Ilmastoa lämmittävä vaikutus voi kuitenkin olla 
kaksinkertainen

• Vuoteen 2040 mennessä kansainvälisen lentoliikenteen 
odotetaan kasvavan jopa 300 %

• Lentoliikenne on globaalin kilpailun toimiala ja 
tehokkaimmin päästöjä vähennetään globaalein ratkaisuin

• ICAO asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin kasvun 2020 
eteenpäin

• Lentoliikenteen päästöjen vähentäminen erityisen 
haasteellista, koska vaihtoehtoisia käyttövoimia on 
rajallisesti ja liikenteen määrä kasvaa voimakkaasti
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Lentoliikenteen kasvihuonepäästöt
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• Lentoliikenteen energiatehokkuutta edistävät:

1) Uusi teknologia; uusi konesukupolvi on jopa 25 % 
edeltäjäänsä energiatehokkaampi

2) Operationaaliset parannukset, kuten ilmatilan hallinnan 
(Single European Sky, SES) kehittäminen

3) Kenttätoimintojen kehittäminen ja sähköistäminen

4) Uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöönotto; tavoitteena 
biopolttoaineiden jakeluvelvoite 30% vuonna 2030

5) Taloudelliset ohjauskeinot
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Lentoliikenne: Keinot CO2 päästöjen vähentämiseksi 
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• Vuonna 2021 otetaan käyttöön kv. lentoliikenteen 
päästöhyvitysjärjestelmä CORSIA, sen tehokas 
toimeenpano varmistettava

• Euroopassa lentoliikenne on EU:n päästökaupan piirissä 
kattaen ETA-maiden sisäiset lennot

• Päästökaupan kehittäminen ja mahdollinen laajentaminen 
muihin päästöihin 

• Lentopolttoaineen vero tai lentomaksu EU-laajuisesti tai 
globaalisti
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Lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä  CORSIA ja 
EU:n päästökauppa 
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• Palveluiden käytön ilmastovaikutukset

• CO2-päästöjen kehitys riippuu siirretyn datan määrästä, 
energiatehokkuudesta (verkot, laitteet, konesalit) ja 
käytetystä energianlähteestä

• Alan energiankulutuksen on ennustettu olevan noin 21% 
koko maailman energiankulutuksesta vuonna 2030

• Muut ilmasto- ja ympäristövaikutukset

• Laitteiden, verkkojen ja konesalien elinkaarivaikutukset 
(materiaalit, energiankulutus)

• Terveysvaikutukset

• Digitaalisilla palveluilla ja ratkaisuilla on lisäksi merkittävä rooli 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen tukena (mm. 
energiankulutuksen optimointi)

• On arvioitu, että digitaalisen teknologian avulla voidaan 
vähentää muiden sektorien hiilidioksidipäästöjä jopa 15 %
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Tieto- ja viestintäteknologiasektori ilmasto- ja 
ympäristönäkökulmasta



• Ilmasto ja EU:n aseman vahvistaminen globaalina 
ilmastojohtajana on yksi tärkeimmistä Suomen EU-
puheenjohtajakauden tavoitteista

• Liikenneneuvosto 20.9.

• Teemana päästövähennykset kaikissa 
liikennemuodoissa 

• Tarve hiilettömän liikenteen EU-strategialle?

• Liikennesektorilla edistetään mm.: 

• EU:n MRV-asetuksen käsittelyä

• Autojen ja renkaiden energiamerkintädirektiivien 
muuttamisen käsittelyä

• Euroopan valtioiden koordinaatiorooli IMO:n ja ICAO:n 
yleiskokouksissa
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Suomen EU-puheenjohtajuus



• Rohkeus ja ennakointi 

• Teknologinen kehitys

• Kilpailukyky, valtavirtaistuminen ja edelläkävijyys

• Ilmiölähtöisyys ja yhteistyö

• Sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus

• Valtiontalouden kestävyys ja verotus

• Kulutuskäyttäytymisen muutos, legitimiteetti ja 
ilmastoahdistus

• Tietointensiivisyys, t&k ja osaaminen

• Rahoitusinstrumentit

• Kv-vaikuttaminen: ”Suomi kokoaan suurempi”
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Haasteita ja mahdollisuuksia
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Kiitos!

Päivi Antikainen

Ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja, viestintäneuvos

Liikenne- ja viestintäministeriö

paivi.antikainen@lvm.fi

@PäiviAntikainen @lvmfi
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