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Jäsenehdotus lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä 

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se laatii yhteispohjoismaisen strategian lentoliikenteen päästöjen vä-

hentämiseksi. 

Taustaa 

Kansainvälisen lentoliikenteen ilmastovaikutukset kasvavat voimakkaasti. Tämä on 

ongelmallista, sillä ilmaston lämpenemisen seuraukset näkyvät jo, ja Pariisin ilmasto-

sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan suuria ponnistuksia. Muutos on 

kuitenkin mahdollinen, ja päästöjä voidaan vähentää. Pohjoismaiden tulisi tehdä asi-

assa yhteistyötä, jotta saataisiin aikaan tehokkaita ohjauskeinoja päästöjen vähentä-

miseksi ja voitaisiin kehittää uusia uusiutuvia polttoaineita. Ehdotamme siksi, että 

Pohjoismaiden ministerineuvosto laatii yhteispohjoismaisen strategian lentoliiken-

teen päästöjen vähentämiseksi. 

 

Lentämisen etuna on nopeus. Haittapuolena on, että lentäminen vaatii runsaasti 

energiaa ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Päästöjen tapahtuminen korkealla ilmassa 

lähes kaksinkertaistaa niiden ilmastovaikutukset. 

 

Tarve lentää säilyy kuitenkin myös tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää kehittää uusiu-

tuvia lentopolttoaineita ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Joitakin aloitteita on jo 

tehty: esimerkiksi Ruotsin ilmailuelinkeino on toimialajärjestönsä kautta hyväksynyt 

etenemissuunnitelman, jonka tavoitteena on täysin fossiiliton kotimaan lentoliikenne 

vuonna 2030 ja kaikkien Ruotsista lähtevien lentojen vapautuminen fossiilisista polt-

toaineista vuonna 2045. Monet suuret toimijat yrittävät ratkaista nykyisiä teknisiä 

haasteita. Norjan tavoitteena on muuttaa kaikki kotimaanlennot sähköisiksi vuoteen 

2040 mennessä. Pitkillä etäisyyksillä sähkölentokoneissa voisi käyttää apuna uusiutu-

via polttoaineita. Lyhyet matkat voisi lentää pelkällä sähköllä. Luulajan yliopiston 

tutkijoiden mukaan Ruotsin kotimaan lentoliikenteen polttoainetarve voitaisiin kat-

taa kokonaan metsäteollisuuden sivuvirroista tuotettavalla biopolttoaineella ilman 

lisähakkuita.  
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Lentoliikennettä säätelevät monin tavoin kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimus 

(Chicago 1944) ja kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO. Jos Pohjoismaat yhdessä 

ajaisivat ympäristömyönteisempää lentoliikennettä ICAOssa, tuloksia saattaisi syn-

tyä. 
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