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Vastaus kirjalliseen kysymykseen E14/2018 

Pohjoismaiden hallituksille liikennesektorin 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 

Nordiska rådet (Kjetil Kjenseth) on esittänyt Pohjoismaiden hallituksille 

kysymyksen siitä, mitä ne aikovat tehdä liikenteen ilmastopäästöjen 

vähentämiseksi yleisesti, ja mitä ne aikovat tehdä lähellä tuotetusta biomassasta 

valmistettavien kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannon lisäämiseksi 

Pohjoismaissa: 

Mitä Pohjoismaiden hallitukset aikovat tehdä liikenteen ilmastopäästöjen vähentämiseksi 

yleisesti, ja mitä ne aikovat tehdä lähellä tuotetusta biomassasta valmistettujen kehittyneiden 

biopolttoaineiden tuotannon lisäämiseksi Pohjoismaissa? 

Liikenteen ilmastopäästöjen vähennystavoitteet perustuvat ennen kaikkea 

yhteisiin EU-säädöksiin. Näitä säädöksiä laadittaessa Pohjoismaiden hallitukset 

ovat onnistuneet neuvotteluissa korkeiden tavoitteiden puolesta.  

Vuosille 2018–2021 laaditussa pohjoismaisessa energiapoliittisessa 

yhteistyöohjelmassa energiaan liittyvät liikennekysymykset ovat yksi kauden 

keskeisistä painopistealueista. Ruotsin puheenjohtajakauden vuosien 2018–2020 

hankkeessa ”Kestävät pohjoismaiset kaupungit, keskiössä ilmastoälykäs 

liikkuminen” pyritään edistämään kestävää kaupunkikehitystä tukemalla 

siirtymistä fossiilittomaan ja kestävään liikenteeseen. 

Pohjoismaat tekevät maailmanlaajuisesti yhteistyötä YK:n erityisjärjestöjen 

ICAO:n ja IMO:n kanssa kansainvälisen lentoliikenteen ja merenkulun 

ilmastopäästöjen vähentämiseksi. ICAO on tehnyt päätöksen Corsia-

päästöhyvitysjärjestelmästä, jonka mukaan lentoyhtiöiden on vuoden 2020 

jälkeen ostettava päästöoikeuksia ja kompensoitava siten vuoden 2020 tason 
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ylittävät päästöt. Tällä hetkellä tehdään intensiivisesti työtä Corsia-sääntöjen 

täytäntöönpanemiseksi. IMO on hyväksynyt strategian, jonka mukaan 

kansainvälisen merenkulun vuotuisten ilmastopäästöjen tulisi saavuttaa 

huippunsa mahdollisimman pian, minkä jälkeen niiden pitäisi laskea vähintään 

50 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 2050 mennessä ja olla mahdollisimman pian 

fossiilittomia. Alkuperäistä strategiaa tarkistetaan vuonna 2023, ja siihen saakka 

työtä jatkaa Marine Environment Protection Committee (MEPC) kehittämällä 

sääntöjä ja ohjauskeinoja merenkulun päästöjen vähentämiseksi. 

Ruotsi on hyväksynyt tavoitteen liikennesektorin päästöjen vähentämisestä 70 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Sen toteutumiseksi on lisättävä 

biopolttoaineiden ja sähköistämisen osuutta sekä tehostettava liikennesektoria. 

Heinäkuun 1. päivänä vuonna 2018 voimaan tulleen päästövähennysvelvoitteen 

mukaan Ruotsissa polttoaineeseen on sekoitettava tietty määrä ilmastopäästöjä 

vähentävää biopolttoainetta. Biopolttoaineen osuutta nostetaan vähitellen 

vuoteen 2030 mennessä. Ruotsissa on otettu käyttöön myös vähäpäästöisiä 

autoja suosiva bonus-malus-järjestelmä. Edistääkseen siirtymistä fossiilittomaan 

liikenteeseen hallitus on muun muassa tehnyt aloitteen maataloudessa syntyvän 

kestävän biokaasun käyttämisestä liikenteen polttoaineena. Lisäksi alalla on 

meneillään useita tutkimus- ja innovaatioaloitteita, muun muassa uusiutuvan 

lentopolttoaineen osuuden kasvattamiseksi sekä sähköisen liikkuvuuden 

innovaatioklusterin kehittämiseksi.  

Norjan hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen ilmastopäästöt vuoteen 

2030 mennessä. Liikenteen sähköistäminen on tärkeä toimenpide. Norjan 

hallitus on asettanut useita tavoitteita vuosille 2025 ja 2030 päästöttömien 

ajoneuvojen käyttöönottamiseksi. Kaikkien uusien henkilöautojen tulisi muun 

muassa olla päästöttömiä vuonna 2025. Norja on päässyt pitkälle. Sähköautojen 

markkinaosuusuus uusien henkilöautojen myynnistä oli yli 29 prosenttia tammi-

lokakuussa 2018. Myös vihreän merenkulun alalla on edistytty ripeästi. 

Arvioiden mukaan kolmasosa norjalaisista autolautoista on akkukäyttöisiä 

vuoteen 2021 mennessä. Sähköistämisen lisäksi Norjan hallitus panostaa 

kestävien biopolttoaineiden käyttämiseen liikenteessä. Maantieliikenteelle on 

asetettu vaatimus siirtymisestä biopolttoaineisiin ja hallitus on ehdottanut 

siirtymävaatimusta ilmailualalle vuodesta 2020 lähtien. 

Suomessa tavoitteena on puolittaa liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt 

vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteuttamiseksi on 

useita toimenpiteitä. Niitä ovat muun muassa siirtyminen fossiilisista 

polttoaineista biopohjaisiin polttoaineisiin, liikenteen kokonaistehokkuuden 
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parantaminen esimerkiksi sähköistämisen avulla sekä koko liikennejärjestelmän 

tehostaminen siirtymällä uusiin kuljetusmuotoihin, jne.  

Biopolttoaineen osuuden lisääminen perustuu sekoitusvelvollisuuteen. Hallitus 

on äskettäin antanut esityksen eduskunnalle sekoitusvelvollisuuden 

huomattavasta lisäämisestä vuoteen 2030 mennessä. Polttoaineeseen sekoitetaan 

ensisijaisesti Suomessa tuotettua polttoainetta, mutta biopolttoaineiden kauppaa 

käydään markkinoiden ehdolla, eikä tuontia voida poissulkea.  

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä tekee joulukuussa ehdotuksen siitä, 

miten päästötön liikenne voidaan saavuttaa vuoteen 2045 mennessä. Selvitys 

koskee lähinnä henkilöautoliikennettä.  

Ahvenanmaalla noudatetaan koko maata koskevia päätöksiä biopolttoaineen 

sekoittamisesta polttoaineeseen. Maakuntahallituksen päätöksellä ajettavassa 

linja-autoliikenteessä voidaan käyttää uusiutuvaa dieseliä, koska maakuntahallitus 

vastaa lisäkustannuksista. Myös maakuntahallituksen työajoneuvoissa siirrytään 

käyttämään uusiutuvaa dieseliä. Valtion biopolttoaineverotus on ratkaisevaa sen 

kannalta, siirrytäänkö biopolttoaineiden käyttöön myös saariston 

yhteysalusliikenteessä ja muussa liikenteessä, koska verotus ei kuulu 

Ahvenanmaan toimivaltaan. Biokaasulaitoksen rakentamisen edellytyksistä 

ollaan parhaillaan laatimassa selvitystä tarkoituksena käyttää paikallisesti 

tuotettua kaasua ajoneuvoissa. Liikenteen sähköistämiseen liittyen 

maakuntahallitus tukee latausinfrastruktuurin laajentamista nopeuttaakseen 

siirtymistä sähkökäyttöisiin henkilö- ja linja-autoihin. 

Tanskan hallitus on asettanut liikenteelle tavoitteen, jonka mukaan uusien 

bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen myynti lopetetaan vuodesta 2030 lähtien. 

Lisäksi hallitus haluaa lopettaa pistokekäyttöisten hybridiautojen myynnin 

vuonna 2035. Hallitus haluaa edistää mahdollisimman puhtaiden autojen 

käyttöönottoa muun muassa myöntämällä verohelpotuksia, lisäämällä 

sähköautojen pikalatausasemia, parantamalla pysäköintimahdollisuuksia ja 

lisäämällä vihreiden taksiautojen etuja. Samalla korotetaan vanhoista 

dieselautoista maksettavaa romutuspalkkiota. Hallituksen tavoitteena on kehittää 

joukkoliikennettä etunenässä siten, että kaikki uudet bussit ja taksit maan 

kaikissa kaupungeissa ovat päästöttömiä vuodesta 2025 lähtien. Hallitus haluaa 

nostaa bensiiniin ja dieseliin sekoitettavien biopolttoaineiden osuuden 8 

prosenttiin. Tanskassa on lisäksi myönnetty varoja biokaasutuotannon 

laajentamiseen ja biokaasun käytön lisäämiseen mm. liikennesektorilla.  
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Grönlannissa pyritään lisäämään sähköautojen osuutta varsinkin kaupungeissa, 
joissa sähköä tuotetaan vesivoimalla. Sähköautojen käyttöä edistetään 
parantamalla niiden käyttöehtoja ja -olosuhteita. Latausmahdollisuuksia 
parannetaan, ja sähköautojen käytölle tulee edelleenkin olla taloudellisia 
kannustimia. Ilmailun osalta pyritään uudistamaan lentoasemien rakennetta. 
Tämän arvellaan vähentävän kotimaanlentoja, mikä pienentää lentojen 
aiheuttamia päästöjä. Grönlanti ja Tanska tekevät yhteistyötä IMO:n piirissä 
merenkulun päästöjen vähentämiseksi. 
 
Harvaan asutussa Islannissa liikenne on suurin fossiilisten polttoaineiden 
kuluttaja. Lisäksi Islannissa on suhteellisen suuri kalastuslaivasto, joka aiheuttaa 
myös merkittävän osan päästöistä. Liikennesektori on siten yksi Islannin 
suurimpia haasteita ilmastopäästöjen vähentämisessä. Liikenne on sen vuoksi 
toinen hallituksen syyskuussa 2018 julkaiseman uuden 
ilmastotoimintasuunnitelman kahdesta tärkeimmästä painopistealueesta. 
Toimintasuunnitelma sisältää useita ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tähtääviä 
hankkeita. Tärkeintä on maantieliikenteen sähköistäminen, mutta myös muita 
vaihtoehtoja ja ympäristöystävällisiä polttoaineita tarkastellaan tärkeinä 
katalysaattoreina liikennepäästöjen vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi biopolttoaineiden ja vedyn käyttö. 
Lisäksi tarkastellaan erilaisia kannustimia ja keinoja, joiden avulla sähköautoista 
ja muista vähäpäästöisistä ajoneuvoista tehdään houkuttelevia kuluttajille. 
Sähköautojen tarvitseman infrastruktuurin rahoittaminen ja käyttöönotto ovat 
myös tärkeä osa toimintasuunnitelmaa. Monet Pohjoismaat käyttävät runsaasti 
biomassaa energiantuotannossaan. Poikkeuksena on Islanti, jossa biomassan 
osuus on pieni. Islannilla ei juurikaan ole mahdollisuuksia tuottaa 
biopolttoaineita lähellä kasvavasta biomassasta. Islannissa valmistetaan autojen 
polttoainetta jätteenkäsittelylaitosten tuottamasta metaanista. Islantilainen 
Carbon Recycling International valmistaa hiilidioksidista nestemäistä metanolia. 
Lisäksi maassa valmistetaan teurasjätteestä ja rapsista polttoainetta pienessä 
määrin lähinnä merenkulun tarpeisiin.  
 

Hallitukset katsovat, että kysymykseen on nyt vastattu. 

 

 

 


