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TAVOITTEET VS. TODELLISUUS – MITÄ
PÄÄSTÖTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI
IHAN OIKEASTI PITÄÄ TEHDÄ?
ITS Finland verkostopäivä 15.8.2019

Tavoitteet vs. trendi
•

•

-50 % 2030, vuoden 2005 tasosta,
eli 6,4 Mt eli -5 Mt vuoden 2017
tasosta
”pitkällä aikavälillä erittäin
vähäpäästöinen liikenne”: 0 Mt
vuonna 2045
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Tavoitteena on

Liikenteen CO2-päästöt (Mt)

Ihan oikeasti tarvitaan kaikki toimet, täysimääräisinä ja heti!
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Henkilöliikenteen päästöt alueittain,
pituusluokittain ja matkatyypeittäin
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Ihan oikeasti lakattava puhumasta ”pitkien etäisyyksien maasta”!
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Perusskenaario
LVM:n perusskenaario olettaa 20 %
päästövähennyksen 2030 mennessä,
mikä on pitkälti seurausta autojen 200
keskikulutuksen vähenemisestä
– 95 g/km vuodesta 2021

•

Normi on autovalmistajakohtainen
koko EU:n tasolla, Suomessa
päästöt eivät välttämättä laske
lähellekään normin tasoa

Ensirekisteröityjen henkilöautojen CO2päästöt (g/km)

150
100
50
0

– Keskimääräistä isompia autoja
– Keskimääräistä vähemmän sähköautoja
– Heinäkuussa 2019 keskiarvo 139 g/km!
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•

Yhteensä

Bensiini

Diesel

Ihan oikeasti ymmärrettävä, että perusskenaario ei toteudu, ainakaan ilman
massiivista verouudistusta!

Yhdyskuntarakenne
•

Jos matkustussuorite per henkilö saadaan pysymään nykyisellä
tasolla (11800 km/hlö/v), Suomen tasolla matkustussuorite ja
henkilöautojen liikennesuorite kasvaisivat vain väestönkasvun
verran, eli 5 % vuoteen 2030.

•

Tämä on vähemmän kuin LVM:n perusskenaariossa (12 %) ja
Väylän virallisessa ennusteessa (11 %)

Ihan oikeasti otettava käyttöön tiemaksut, luovuttava pysäköinnin
miniminormeista, lopetettava kaavoitus korpeen ja lopetettava teiden
lisäkapasiteetin rakentaminen!

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne
•

KäPy+joli kulkutapaosuudet +30
% vuoden 2016 tasosta

•

HA osuus -21 %
2016

2030

Ihan oikeasti kaksinkertaistettava joukkoliikenteen rahoitus, muutettava
katuja käpy+joli -kaduiksi, otettava kaistoja joukkoliikennekaistoiksi,
käytettävä investointirahat raideverkkoon, kehitettävä liityntäpysäköintiä!

Autotekniikka
EU:n tavoite parantaa henkilöautojen energiatehokkuutta 37,5%
2020-2030, tämän pitäisi toteutua myös Suomessa

•

Esim. 30 % vähennys energiankulutukseen käyttövoimasta
riippumatta, 2030 kulutukset:
Autovero
–
–
–
–
–
–

Bensiini 4,1 l/100km (95 g/km)
Diesel 3,4 L/100km
Kaasu 2,6 kg/100km
PHEV 2,5 l/100km
Sähkö 13,6 kWh/100km
Vety 0,5 kg/100km
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Ihan oikeasti muutettava autovero ja ajoneuvovero päästöohjaavaksi myös
alle 100 g/km -päästötasoilla!
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Uusiutuvat polttoaineet
•

30 % sekä dieselistä että bensiinistä on uusiutuvaa.
– bensiinin ei voi olla etanolia, koska sitä ei voida lisätä yli 10 % pitoisuutta
nykyisiin autoihin, ei voi olla myöskään synteettistä bensiiniä, koska
”maailmassa ei toistaiseksi ole yhtään biomassaa käyttävää teollista FTtuotantolaitosta” synteettisen bensiinin tuotantoon (Nylund et al. 2017).

•

Vaihtoehtoisesti vastaava päästövähennys voidaan saavuttaa sillä,
että bensiinissä on 10 % etanolia ja dieselistä 60 % on uusiutuvaa,
tai 10%/30% ja sähköautoja 500 000

Ihan oikeasti nostettava uusiutuvan dieselin sekoitevelvoite vähintään
tasolle 50 %!
Etanoli/uusiutuva bensiini (l) (10%/30%/10%/10%)
Uusiutuva diesel (l) (30%/30%/60%/30%)
Bensiini (l)
Diesel (l)
Kaasu (t)
Sähkö (GWh)
Vety (t)

135 860 376
175 695 611
778 738 622
385 359 040
5 375
628
34

238 020 681
175 695 611
550 955 828
385 359 040
5 375
628
34

135 860 376
345 401 599
778 738 622
216 451 669
5 375
628
34

108 050 798
164 812 132
615 451 999
361 487 942
5 428
1 551
34

Sähköistyminen
•

Ensirekisteröinnit

ILMO45 mukainen tavoite
2030 vs. määrä 6/2019:
– 474 000 BEV
3 523
– 192 000 PHEV
18 039
– 133 000 (bio)kaasu 6 895
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Ihan oikeasti sallittava työsuhdeautoiksi vain sähköautoja sekä tuettava
kotilatausta taloyhtiöissä ja pääteiden pikalatausverkostoa!
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Kuorma-autokuljetusten päästöt alueittain ja
toimialoittain
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Ihan oikeasti tuettava raidekuljetuksia, lisättävä tilaajan vastuuta,
kiellettävä dieselin käyttö kaupunkijakelussa, tuettava LBG-verkostoa,
nostettava uusiutuvan dieselin sekoitevelvoitetta!

Tavoitteet vs. todellisuus: 2030 tavoitteen
saavuttaminen on äärimmäisen
epätodennäköistä, koska…
•

Yhdyskuntarakenteessa ja henkilöliikenteen kulkutavoissa ei ehdi
tapahtua riittävää muutosta, jotta henkilöautoliikenne saataisiin
vähenemään tarvittavat 11 % vuoteen 2030 mennessä.

•

Henkilöautojen keskikulutuksen merkittävä aleneminen sisältyy jo
perusskenaarioon, mutta ei näytä toteutuvan. Vaikka näin kävisi,
tarvittaisiin lisäksi äärimmäisen nopea autokannan
sähköistyminen eli 500 000 BEV vuonna 2030.

•

Uusiutuvan dieselin osuus olisi nostettava 50 % tasolle dieselin
kokonaiskulutuksesta vuoteen 2030 mennessä, vaikka kaikki
edellä mainitut toimenpiteet onnistuisivat täysimääräisesti.
Vaihtoehtoisesti synteettistä bensiiniä pitäisi saada laajasti
käyttöön henkilöautoissa tai sähköautojen olisi yleistyttävä sekä
henkilö-, että kuorma-autoissa vielä nopeammin.

Ihan oikeasti varauduttava EU:n sanktioihin, kun taakanjakosektorin
päästötavoitteeseen ei päästä!

Mitä päästötavoitteiden saavuttamiseksi ihan
oikeasti pitää tehdä?
•

tarvitaan kaikki toimet, täysimääräisinä ja heti

•

lakattava puhumasta ”pitkien etäisyyksien maasta”

•

ymmärrettävä, että perusskenaario ei toteudu, ainakaan ilman massiivista verouudistusta

•

otettava käyttöön tiemaksut, luovuttava pysäköinnin miniminormeista, lopetettava kaavoitus
korpeen ja lopetettava teiden lisäkapasiteetin rakentaminen

•

kaksinkertaistettava joukkoliikenteen rahoitus, muutettava katuja käpy+joli -kaduiksi, otettava
kaistoja joukkoliikennekaistoiksi, käytettävä investointirahat raideverkkoon, kehitettävä
liityntäpysäköintiä

•

muutettava autovero ja ajoneuvovero päästöohjaavaksi myös alle 100 g/km –päästötasoilla

•

sallittava työsuhdeautoiksi vain sähköautoja sekä tuettava kotilatausta taloyhtiöissä ja pääteiden
pikalatausverkostoa

•

tuettava raidekuljetuksia, lisättävä tilaajan vastuuta, kiellettävä dieselin käyttö
kaupunkijakelussa, tuettava LBG-verkostoa

•

nostettava uusiutuvan dieselin sekoitevelvoite vähintään tasolle 50 %

•

varauduttava EU:n sanktioihin, kun taakanjakosektorin päästötavoitteeseen ei päästä

Ihan oikeasti ymmärrettävä, että mikään ei muutu, jos mitään ei muuteta!
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