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Käsittelijä Kestävä Pohjola -valiokunta 
 

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta yhteistyöstä latausverkoston laajentamiseksi  

 

Ehdotus 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan hallitukselle, 

että se yhdessä muiden Pohjoismaiden hallitusten kanssa laajentaa NOBIL-

tietokantaa siten, että se kattaisi myös muiden päästöttömien polttoainei-

den tankkausasemat. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Tanskan ja Islannin hallituksille, 

että ne solmivat Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa yhteistyösopimuksen 

päästöttömien autojen tankkausasemien merkitsemisestä NOBIL-

tietokantaan. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tekee aloitteen hankkeesta, jolla tuetaan kansallisten suunnitelmien 

ja rahoituksen kehittämistä ja koordinointia laajennettaessa päästöttömien 

autojen tankkausasemaverkostoa Pohjoismaiden välisten pääväylien varrel-

la. 

 

että se ryhtyy selvittämään, olisiko Pohjoismaille hyötyä – ja millaista hyötyä 

siinä tapauksessa – siitä, että ne yhdessä kehittäisivät muiden kulkuneuvojen 

kuin sähköautojen (laivojen, lauttojen, henkilöautojen, kuorma-autojen ja 

bussien) pikalatausasemia varten yhteispohjoismaisen mallin/standardin ja 

tähtäisivät laajempaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. 

Taustaa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa 

Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että a) se selvittää, millaisia toimia, maksupoli-

tiikka mukaan lukien, eri Pohjoismaissa on käynnistetty tai suunnitteilla liikenteen 

päästöjen vähentämiseksi, jotka voisivat toimia esimerkkinä muille maille; b) se sel-

vittää missä ja millaisia tankkausasemia Pohjoismaissa tällä hetkellä on päästöttömil-
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le autoille (eli sähkö- ja vetyautoille sekä mahdollisesti myös muuhun teknologiaan 

perustuville ajoneuvoille), ja laatii julkaistavan katsauksen tästä; c) se tekee aloitteen 

hankkeesta vuosille 2017–2018, jossa jokainen maa myöntää varoja päästöttömien 

autojen tankkausasemien (latausasemien) verkoston laajentamiseksi maan pääväyli-

en varrelle; d) kehitetään eri kulkuvälineiden (alukset, lautat, autot, kuorma-autot, 

bussit jne.) pikalatausasemille yhteispohjoismainen malli/standardi ja tähdätään laa-

jempaan eurooppalaiseen yhteistyöhön Pohjoismaiden neuvoston energiaryhmän 

Vihreä energia Pohjoismaissa -raportissaan esittämän ehdotuksen mukaisesti. 

 

Ehdotuksen taustalla on se, että liikenteen osuus Pohjoismaiden kasvihuonekaasu-

päästöistä on noin 30 prosenttia. Toimet tämän sektorin päästöjen vähentämiseksi 

ovat tärkeä osa vuonna 2015 solmitun Pariisin-sopimuksen seurantaa. Päästöttömien 

autojen tuotannon ja käytön edistäminen on tällainen toimi, ja Pohjoismaat voivat 

tehdä siinä yhteistyötä. Lähtökohdat päästöttömien autojen käytölle ovat erilaiset 

eri Pohjoismaissa, eikä tavoitteena välttämättä ole yhtenäistäminen, vaan pikem-

minkin motivointi, kokemustenvaihto ja yhteisten toimien koordinointi. Mikäli Poh-

joismaat haluavat edistää päästöttömien autojen tuotantoa, myyntiä ja käyttöä Poh-

joismaissa, autonomistajien on voitava olla varmoja siitä, että eri Pohjoismaissa on 

tankkausasemia.  

 

Pohjoismaiden neuvosto ei ole aiemmin käsitellyt latausverkostoyhteistyötä koske-

vaa ehdotusta. Neuvosto hyväksyi vuonna 2012 suosituksen yhteispohjoismaisesta 

strategiasta, joka koskee Pohjoismaiden kannalta tärkeän maa- ja meriliikenteen inf-

rastruktuurin kehittämistä ja siihen tehtäviä investointeja. Päästöttömiin autoihin 

liittyvä yhteistyö on kuitenkin ollut Pohjoismaiden ministerineuvoston asialistalla. 

Vuonna 2014 laaditussa asiaa koskevassa raportissa1 todetaan: ”a fully established 

database was implemented in part of the Nordic region, and setup to the NOBIL-

database”.  

 

NOBIL-tietokannan perusti alun perin Transnova, joka oli osa Norjan valtion tielaitos-

ta (Statens vegvesen). Nykyään tietokannasta vastaa ENOVA2, joka rahoittaa sen yl-

läpidon.  NOBIL on puhtaasti sähköautojen (EV ja PHEV) latausasemia koskeva tieto-

kanta.  Tietokanta on avoin, ja siihen voi kirjata kaiken tyyppiset latausasemat, latu-

reiden määrän, standardit ja sijainnit. Norjan tielaitoksen mukaan tietokantaa voi 

helposti laajentaa niin, että muitakin energiamuotoja kuin sähköä, esimerkiksi vetyä, 

käyttävien ajoneuvojen tankkausasemat ja infrastruktuuri lisätään siihen. Norjan tie-

laitos on ilmoittanut, että Suomen ja Ruotsin kanssa on tehty sopimus tietokannan 

käyttämisestä tietojen kirjaamiseen ja latausverkoston infrastruktuurin esittämiseen.  

Norjalainen Ladestasjoner AS3 on luonut karttapalvelun, josta näkee käytettävissä 

olevat latausasemat. Sovelluksen avulla voi löytää sähköautojen latausasemat Nor-

jasta ja Suomesta sekä useita Ruotsista ja joitakin myös Tanskasta.  

 

                                                                    
1 Ks. raportin sivu 23: Energy and Transport, Key results and recommendations, Nordic Council of Ministers 2014.  

2 Enova on valtion yritys, jonka Norjan suurkäräjät perusti vuonna 2001 edistämään vähäpäästöistä yhteiskuntaa.  

3
 http://www.ladestasjoner.no/nedlasting/mobil  
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Lausunnot 

Ehdotus ei ole ollut lausuntokierroksella, mutta sihteeristö on kuullut asian käsittelyn 

yhteydessä sekä Pohjoismaista energiantutkimusta että Norjan tielaitosta. Lisäksi 

maiden hallituksille on esitetty kysymyksiä nykytilanteen selvittämiseksi.  

 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta haluaa korostaa, että ehdotus koskee yleisesti kaikkia päästöttömiä lii-

kenteen energiamuotoja. 

 

Ensimmäinen että-lause 

Ehdotuksen ensimmäisessä että-lauseessa perätään selvitystä siitä, millaisia toimia, 

maksupolitiikka mukaan lukien, eri Pohjoismaissa on toteutettu tai suunnitteilla li i-

kenteen päästöjen vähentämiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan 

tarkastelusta selviää, että Pohjoismaissa on toteutettu tai aiotaan toteuttaa useita 

analyyseja ja tutkimuksia eri Pohjoismaiden ohjauskeinoista liikenteen fossiilisten 

polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisee 

muun muassa säännöllisesti raportin“The Use of Economic Instruments in Nordic Envi-

ronment Policy”. Lisäksi keväällä 2017 ilmestyi raportti Recent developments in CO2 

emissions from passenger cars in the Nordic countries and potential economic incen-

tives to regulate them. Raporteista saa ensimmäisessä että-lauseessa tarkoitetun 

yleiskuvan liikennealan ohjauskeinoista, ainakin jossain määrin. Valmisteilla on lisäksi 

useita raportteja muun muassa jakamistaloudesta ja liikenteestä sekä tie- ja tavara-

kuljetusmaksuista. Valiokunta katsoo siksi, että ehdotuksen ensimmäiseen että-

lauseeseen on jo vastattu kohtuullisen hyvin, eikä sen vuoksi ole tarpeen suosittaa li-

sätoimenpiteitä.  

 

Toinen että-lause 

Kuten edellä mainitusta käy ilmi, paljon on jo tehty pohjoismaisen yleiskuvan saami-

seksi päästöttömien autojen tankkausasemista sekä kuluttajapalvelujen kehittämi-

seksi. Jos myös Tanska lähtisi mukaan NOBIL-yhteistyöhön, Pohjoismailla olisi pit-

kälti yhteinen tietokanta. Se tarjoaisi mahdollisuudet hyvään pohjoismaiseen malliin 

ja helpottaisi autoilua päästöttömillä autoilla Pohjoismaiden välillä. Valiokunta ei näe 

tarvetta lisäselvityksiin, joita jäsenehdotuksessa perätään, mutta suosittaa, että jo-

kainen Pohjoismaa solmisi Norjan kanssa sopimuksen tietokannan käytöstä ja että 

tietokantaa laajennettaisiin kattamaan yleisesti kaikki päästöttömät liikenteen ener-

giamuodot. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi että-lauseen muuttamista suosittamaan, 

 

 että Norjan hallitus yhdessä muiden Pohjoismaiden hallitusten kanssa laajentaa 

NOBIL-tietokantaa, niin että se kattaisi myös muita päästöttömiä polttoaineita tarjoa-

vat tankkausasemat. 

 

 että Tanskan ja Islannin hallitukset solmivat Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa yhteis-

työsopimuksen päästöttömien autojen tankkausasemien merkitsemisestä NOBIL-

tietokantaan. 
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Kolmas että-lause 

Ehdotuksen kolmannessa että-lauseessa kehotetaan tekemään aloite vuosille 2017 ja 

2018 ajoittuvasta hankkeesta, jossa jokainen maa myöntää varoja päästöttömien au-

tojen tankkausasemien (latausasemien) verkoston laajentamiseen maan pääväylien 

varrelle. Ehdotuksen valiokuntakäsittelyn valmistelussa Pohjoismaiden hallituksilta 

on tiedusteltu niiden olemassa olevia tie- ja meriliikenteen latausasemaverkoston 

laajennussuunnitelmia päästöttömien tekniikoiden edistämiseksi. Hallitusten vasta-

uksista ilmenee, että kaikissa maissa haasteeseen kiinnitetään poliittista huomiota. 

Latausasemista (latauspisteistä) todetaan muun muassa seuraavaa: 

 

Suomella on vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma ja infrastruktuuri-

suunnitelma, jossa tavoitteena on 2 000 latausasemaa vuonna 2020 ja 25 000 asemaa 

vuonna 2030. Ne perustuvat EU:n standardeille, ja verkosto rakennetaan mahdolli-

simman pitkälti markkinaehdoin. Hallitus ilmaisee pitävänsä pohjoismaista yhteis-

työtä hyödyllisenä, ja nopean teknisen kehityksen valossa erityiset pohjoismaiset 

toimet saattavat tulla ajankohtaisiksi. 

 

Islannin hallitus tukee kuntia ja yrityksiä eri puolilla maata sähköautojen la-

tausasemien rakentamisessa. Lisäksi suunnitellaan infrastruktuurin vahvistamista 

uusiutuvan energian käyttämiseksi satamissa. Työssä noudatetaan EU:n standardeja. 

Satamien osalta hallitus katsoo, että pohjoismainen standardi saattaisi tulla ajankoh-

taiseksi. 

 

Ruotsin hallitus tukee vuoteen 2020 ulottuvan suunnitelman pohjalta sähköautojen 

latausverkoston laajentamista koko maan kattavaksi. 

Norjan hallitus on tukenut latausverkoston laajentamista. Latauspisteitä on nykyään 

lähes 9 000.  

 

Edellä mainitun nojalla voidaan todeta, että eri Pohjoismaat ovat jo pitkällä suunni-

telmissaan sähköautojen latauspisteverkoston rakentamiseksi ja kehittämiseksi. Vas-

tauksista ei kuitenkaan ilmene, millaisia suunnitelmia mailla on muita päästöttömiä 

energiamuotoja, esimerkiksi vetyä, käyttävien autojen tankkausasemaverkoston laa-

jentamiseksi. Hallitusten vastauksista ei myöskään ilmene, koordinoidaanko Norjan 

ja Ruotsin, Tanskan ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisten pääväylien varrelle ra-

kennettavaa verkostoa. Päästöttömien autojen kehitykselle voi olla haitallista, jos 

yhdenmukaisuuden puute estää niiden käytön molemmin puolin kahden Pohjois-

maan välistä rajaa. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa,  

 

 että Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee aloitteen hankkeesta, jolla tuetaan kansal-

listen suunnitelmien ja rahoituksen kehittämistä ja koordinointia laajennettaessa pääs-

töttömien autojen tankkausasemaverkostoa Pohjoismaiden välisten pääväylien varrel-

la.   
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Neljäs että-lause 

Ehdotuksen neljännessä että-lauseessa kehotetaan kehittämään eri kulkuvälineiden 

(alukset, lautat, autot, kuorma-autot, bussit jne.) pikalatausasemille yhteispohjois-

mainen malli/standardi ja tähtäämään laajempaan eurooppalaiseen yhteistyöhön 

Pohjoismaiden neuvoston energiaryhmän Vihreä energia Pohjoismaissa -raportissaan 

esittämän ehdotuksen mukaisesti. Pohjoismaiden hallitusten Pohjoismaiden neuvos-

ton kysymyksiin antamista vastauksista ilmenee, että sähköautojen latausasemien 

osalta noudatetaan EU:n standardia. Pohjoismainen yhteistyö saattaa kuitenkin olla 

ajankohtaista kehitettäessä standardia muille liikennevälineille, kuten laivoille, lau-

toille, kuorma-autoille ja busseille. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, 

 

 että Pohjoismaiden ministerineuvosto ryhtyy selvittämään, olisiko Pohjoismaille hyötyä 

– ja millaista hyötyä siinä tapauksessa – siitä, että ne yhdessä kehittäisivät muiden kul-

kuneuvojen kuin sähköautojen (laivojen, lauttojen, henkilöautojen, kuorma-autojen ja 

bussien) pikalatausasemia varten yhteispohjoismaisen mallin/standardin ja tähtäisivät 

laajempaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. 

 

 

Helsingborgissa 27. kesäkuuta 2017 
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Staffan Danielsson (C) 

Susanna Koski (kok.) 

Suzanne Svensson (S) 

Thomas Finnborg (M) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 

 

 


