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Vastaanottajat Pohjoismaiden hallitukset 

Kirjallinen kysymys pohjoismaisesta yhteistyöstä sellaisten 
toimenpiteiden ja vaikutuskeinojen yhtenäistämiseksi, joiden avulla 
voidaan vähentää liikennesektorin polttoainepäästöjä ja lisätä uusiutuviin 
luonnonvaroihin perustuvien biopolttoaineiden tuotantoa. 
 

Pohjoismaat harjoittavat tällä hetkellä toisistaan poikkeavaa politiikkaa vähentääk-

seen ilmastolle haitallisten polttoaineiden käyttöä ja lisätäkseen päästöttömissä kul-

kuneuvoissa tarvittavien ympäristön kannalta kestävien polttoaineiden käyttöä. Esi-

merkiksi E10-bensiinistandardia noudatetaan Suomessa, kun taas muissa Pohjois-

maissa sitä ei vielä tehdä. Ruotsissa on otettu käyttöön niin kutsuttu vähennysvelvol-

lisuus, jonka tähden polttoainevalmistajat ja autoteollisuus yhdessä kilpailevat saa-

dakseen aikaan päästövähennyksiä sen sijaan että ne tarkkailisivat yksittäisiä vaati-

muksia ja uusiutuvien polttoaineiden määriä ja osuuksia – kuten Norjassa on tehty. 

Päästöttömien ajoneuvojen käyttöönotossa Norja on muita edellä ja tarjoaa erilaisia 

kannustimia, maksuja ja vaikutuskeinoja, minkä vuoksi päästöttömien sähköautojen 

osuus uusien autojen myynnistä saattaa olla 45 % vuonna 2018. Uusien sähköautojen 

määrä on vuonna 2018 Norjassa tähän mennessä 71 078, kun taas Tanskassa niitä on 

2 438.  

 

Meillä on siis vielä paljon tehtävää henkilöliikenteen päästöttömien ajoneuvojen l i-

säämiseen tähtäävän politiikan ja yleisen polttoainepolitiikan yhtenäistämiseksi. Er i-

tyisen tärkeää on nyt käynnistää muutosprosessi myös raskaiden kuljetusten ja julki-

sen liikenteen osalta.  

 

Pohjoismaat ovat perinteisesti saaneet aikaan suuria uudistuksia ympäristön, energi-

an ja ilmaston alalla. Meillä on jo 25 vuoden ajan ollut yhteiset sähkömarkkinat. 

Ruotsissa ja Norjassa on ollut käytössä myös niin kutsuttu vihreä sertifikaatti, joka 

edistää uusiutuvaan energiaan tehtäviä investointeja. Itämeren puhdistaminen on 

toinen esimerkki yhteisestä suurpanostuksesta ja Joutsen-ympäristömerkintä kol-

mas. Muiden toimien ohessa nämä todistavat Pohjoismaiden monipuolisesta ottees-

ta ja kapasiteetista, minkä vuoksi Pohjoismaat mainitaan usein maailmalla esikuvana 

ympäristönhallinnan ja päästövähennyksien yhteydessä.  

 

Pohjoismaat ovat yhteensä biopolttoaineiden suurin käyttäjä koko maailmassa. Jotta 
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myös muualla maailmassa päästäisiin samalle tasolle, meidän on lisättävä myös 

omaa kulutustamme ja vähennettävä kasviöljypohjaisen polttoaineen tuontia muista 

maanosista. Pohjoismaissa on runsaasti potentiaalia sekä kehittyneen biopolttoai-

neen tuotantoon että sen vientiin tarvittavan tekniikan kehittämiseen. 

Tämän toteuttamiseksi on tärkeää yhtenäistää eri maiden maksupolitiikka ja vaiku-

tuskeinot sekä poistaa rajaesteitä. Kehittyneen biopolttoaineen tuotannon lisäämi-

seen tähtäävistä vaikutuskeinoista voidaan tarkastella erikseen järjestelmää, joka 

vastaa Ruotsissa ja Norjassa käytössä ollutta vihreän sähkön sertifikaattia. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa uusiutuvan energiatuotannon syöttötariffia. Vastaavasti tällai-

nen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön uusiutuvan ja kestävästi kehitetyn polttoai-

neen tuotantoa varten.  

 

Edellä olevan perusteella esitetään seuraavat kysymykset: 

 

 Mitä Pohjoismaiden hallitukset aikovat tehdä liikenteen ilmastopäästöjen 

vähentämiseksi yleisesti, ja mitä ne aikovat tehdä lähellä tuotetusta biomas-

sasta valmistettujen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannon lisäämiseksi 

Pohjoismaissa? 

 

 

Oslossa 17. lokakuuta 2018 

Ketil Kjenseth (V)  

 

 


