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Tieliikenteen päästökehitys ja
päästövähennystavoitteet
Tieliikenteen päästökehitys ja päästövähennystavoitteet
milj. CO2-tonniekv

• päästötavoitteiden mukaisesti
tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen
määrä saisi olla vuonna 2030
enintään 5,9 miljoonaa tonnia

• nykykehityksen perusteella
tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen
määrä olisi vuonna 2030 noin 7,0
milj. tonnia, joten päästöjen
vähentäminen edellyttää lisätoimia
tieliikenteen päästöjen
vähentämiseksi noin 1,1 milj. tonnin
verran
• päästöjä kehitystä kuvaava ennuste
sisältää jo monia tällä
vuosikymmenellä toteutettavia
päästöjä vähentäviä toimia - muun
muassa kasvava biojakeluvelvoite
(->30 %) ja uuden
vähäpäästöisemmän
ajoneuvotekniikan yleistyminen
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EU-komission ilmasto- ja energiapaketti
- vihreä siirtymä nopeuttaa liikenteen
käyttövoimamurrosta
• osana Green Deal -ohjelmaa EU nosti vuoden 2030
päästövähennystavoitetta 40 %:sta 55 %:iin
• tavoite on tehdä Euroopasta hiilineutraali vuoteen 2050
mennessä
• vuoden 2030 tavoite on tarkoitus saavuttaa Fit for 55 -energiaja ilmastolakipaketilla, joka sisältää useita direktiivi- ja
asetustasoista ehdotusta

• tarve irtautua fossiilisista
polttoaineista raskaassa
liikenteessä on suuri
• henkilöautoliikenteen
sähköistyessä
tavaraliikenteen suhteellinen
osuus päästöistä kasvaa

• liikenteen kannalta tärkeimpiä ovat
• uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidiraja-arvojen
tarkistaminen
• päästökaupan uudistaminen (EU ETS) ja tieliikenteen
päästökauppa
• taakanjakosektorin sääntelyn muutokset (ESR)
• vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa koskevan direktiivin
uudistaminen (AFIR)
• energiaverodirektiivin uudistaminen
• uusiutuvan energian direktiivin muutokset (REDIII)
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Liikenteen kysynnän on ennakoitu kasvavan
Tieliikenteen liikennesuoritteiden kehitys vuosina 1980-2020 ja ennuste vuosille
2021-2050
milj. km vuodessa
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• tieliikenteen päivitetyssä liikenne-ennusteessa on
ennen vuotta 2030 vähemmän liikennesuoritetta kuin
aiemmissa ennusteissa erityisesti hitaamman
talouden kasvuoletuksen takia
• pandemia vähensi liikennesuoritetta selvästi vuonna
2020 ja liikenteen kasvun arvioidaan hidastuvan
suhteessa aiempaan perusennusteeseen
• vuoden 2030 jälkeen liikennesuoritteen on arvioitu
kasvavan aiempaa ennustetta nopeammin erityisesti
kaupungistumisesta ja autokannan sähköistymisestä
johtuen
• tavaraliikenteen ennusteissa tärkeitä muutostekijöitä
ovat talouskehityksen ja väestön muutosten lisäksi
teollisuuden ja kaupan toimialarakenteen
kehittyminen, teollisuuden vientimarkkinoiden
talouskehitys sekä kotimaisen teollisuuden
kilpailukyvyn kehittyminen vientimarkkinoilla
• ennusteen mukaan tieliikenteen tavarakuljetusten
tonnikilometreinä raskailla ajoneuvoilla kasvavat
vuoteen 2030 mennessä 7 prosenttia vuoden 2019
tasosta
• vuoden 2030 jälkeen kuljetusten kysynnän on
ennakoitu tuotantorakenteen muutosten seurauksena
kääntyvän maltilliseen alenemaan

Tilastokeskus (kehitys vuosina 1980–2020)
LVM ja VTT, Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste 2020–2045 (13.9.2021),
Traficom, Tieliikenteen valtakunnallinen ennuste (16.8.2021)

• perusennusteessa ei ole otettu huomioon kasvavaa
etätyötä ja erilaisten etäpalvelujen tarjonnan kasvua
tai HCT-kaluston yleistymisen ja tavaraliikenteen
digitalisaation vaikutusta suoritteisiin
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Tieliikenteen päästöjen kehitysennuste
Tieliikenteen päästöjen kehitys vuosina 1990-2020 ja perusennusteen mukainen
kehitys vuosina 2020-2040
milj. CO2-tonni-ekv. vuodessa

• tieliikenteen päästöt ovat vähentyneet
vuoteen 2005 verrattuna, vaikka
liikennesuorite on samaan aikaan
kasvanut
• tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen
arvioidaan alenevan 40 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä, kun
vertailuvuotena on vuosi 2005

• nykytilanteeseen nähden päästöjen
arvioidaan vähenevän noin 3,2
miljoonalla hiilidioksiditonnilla
vuoteen 2030 mennessä

LVM ja VTT, 2020. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste 2020-2050. 22.4.2020.

Tilastokeskus (kehitys vuosina 1990–2020)
LVM ja VTT, Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste 2020–2045 (13.9.2021)

• liikenteen päästöjen on
perusennusteen mukaisessa
kehityksessä ennakoitu vuosina 2022–
2025 vähenevän keskimäärin 2,2
prosenttia vuodessa ja vuosina 2026–
2030 keskimäärin 3,1 prosenttia
vuodessa
• vuosina 2030–2050 päästöjen on
arvioitu alenevan vuosittain
keskimäärin 2,6 prosentilla.
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Tieliikenteen päästöt

• liikenteen luonne
johdettuna kysyntänä
korostuu - liikenne
syntyy kansalaisten,
elinkeinoelämän ja
yhteiskunnan tarpeista
• henkilöautoliikenteen
päästöistä noin puolet
on pitkistä seutujen
välisistä matkoista
• suurin osa
ajokilometreistä ja
samalla myös päästöistä
syntyy pitkistä vapaaajan matkoista ja
henkilöautolla tehdyistä
työmatkoista
• kuorma-autoliikenteessä
suurin osa tieliikenteen
kuljetussuoritteesta
syntyy kokonaispainoltaan yli 60 tonnin
kalustoluokassa
• suurimpina toimialoina
tiekuljetusten
päästölähteissä
erottuvat metsä-,
rakennus- ja
metalliteollisuus sekä
vähittäiskauppa
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Kuorma-autokuljetuksista suurin osa on
raskaita yli 60 tonnin kuljetuksia
Kuorma-autojen kuljetussuoritteen jakautuminen ajoneuvon kokonaismassaluokittain vuosina 2013-2020
milj. tonnikm

• kuorma-autoliikenteen kokonaissuorite
vuonna 2020 oli 3,3 miljardia kilometriä,
josta noin 1,8 miljardia kilometriä
muodostuu perävaunullisten kuormaautojen ja 1,3 miljardia kilometriä ilman
perävaunua kulkevien kuorma-autojen
suoritteesta
• kuorma-autojen osuus kuljetetuista
tonneista on lähes 90 prosenttia: teitse
kuljetettiin kotimaan liikenteessä vuonna
2020 yhteensä 259,5 miljoonaa tonnia ja
rautateitse 22,5 milj. tonnia tavaraa
• kuorma-autojen kuljetussuorite oli vuonna
2020 noin 28 000 miljoonaa tonnikilometriä
• raskaimmat yli 68 tonnia painavat
ajoneuvoyhdistelmät kuljettivat vuonna
2020 yhteensä noin 70 miljoonaa tonnia
tavaraa, mikä oli lähes 30 prosenttia koko
kuljetetusta tavaramäärästä
• raskaimpien ja pidempien yhdistelmien
osuus on kasvanut huomattavasti vuosina
2013 ja 2019 voimaan tulleiden
ajoneuvoyhdistelmien massoja ja mittoja
koskeneiden muutosten seurauksena

Tilastokeskus
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Päästöjä voidaan vähentää monin eri toimenpitein
Päästöjen vähentämiskeinojen ryhmittely
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Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Tiekartta vuoden 2030 päästövähennyksiin

• henkilö- ja pakettiautokannan
sähköistymistä voitaisiin nopeuttaa ns.
kannusteveromallilla, joka yhdistää
autokannan kiertoa nopeuttavat
veromuutokset hankintakannusteisiin
• hankintatuet ja kierrätyspalkkiot tukevat
osaltaan tavoitetta nopeuttamalla
autokannan uusiutumista
• erilaisten kuljetusten digitalisaatioon
liittyvät toimien, kuten kuljettajaa
avustavien järjestelmien ja kuljetusten
suunnittelun toimenpiteiden, merkitys on
suuri
• tiekuljetusten päästöjen vähentämisessä
avaintoimenpiteitä ovat myös HCT-kaluston
yleistyminen ja HCT-kalustolle soveltuvan
liikenneverkon laajeneminen
• liikennejärjestelmän toimenpiteet liittyvät
ensisijaisesti liikennepalvelujen
kehittämiseen, erityisesti
joukkoliikennepalveluihin
• tärkeäksi toimenpiteeksi nousee myös
päätieverkon kunnossapidon parantaminen,
joka vähentää merkittävästi erityisesti
raskaan kaluston päästöjä

Tiekartta vuoden 2030 päästövähennyksiin
päästöjen vähenemä, 1 000 CO2-ekv. tonnia vuodessa,
vuoden 2030 tasolla

• teknologiakehityksessä suuri potentiaali
liittyy myös erilaisiin fyysistä liikkumista
korvaaviin etätoimintoihin, jotka vähentävät
liikennesuoritetta
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EU:n hiilidioksidipäästöjä koskevat sitovat
tavoitearvot autonvalmistajille
- Komission ehdotus henkilöautojen raja-arvoista
CO2 g/km
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Pakettiautoille vastaavat arvot
ovat vuoden 2021 tasoon
nähden seuraavat:
•
•

vuosi 2025: -15 %
vuosi 2030: -50 %

Kuorma-autoille
hiilidioksidipäästöjä koskevat
alentamistavoitteet vuoteen
2020 nähden ovat seuraavat:

Nykyinen tavoitearvo
59

•
•

43

vuosi 2025: -15 %
vuosi 2030: -30 %
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Tavoitearvot koskevat EU-markkinoille saatettujen uusien henkilöautojen keskipäästöjä. Ajoneuvovalmistajat joutuvat
maksamaan tuntuvat sanktiot, jos niiden markkinoille saattamien autojen keskipäästöt ylittävät tavoitearvot.
Kuvan arvot on esitetty NEDC-mittaustavan mukaisina. Päästöraja-arvot määritellään grammamääräisinä WLTPmittaustasolla syksyllä 2022. WLTP-arvot ovat noin neljänneksen NEDC-arvoja korkeammat.
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Autokannan nopeampi sähköistyminen
Ladattavien autojen määrä autokannassa vuonna 2030 eri kehitysennusteissa

• henkilöautokannassa oli vuoden
2021 lopussa noin 99 400
ladattavaa autoa, joista noin 23
000 oli täyssähköautoja ja noin
77 000 ladattavia hybridejä
• pakettiautokannassa oli vuoden
2021 lopussa noin 800
ladattavaa pakettiautoa (0,2
prosenttia kannasta)
• hallituksen fossiilittoman
liikenteen tiekartan ns.
tavoiteskenaariossa on 750 000
ladattavan henkilöauton kanta
vuonna 2030
• autoalan
käyttövoimaennusteessa
sähköautoja on noin 720 000 ja
nopean sähköistymisen ns.
kannusteveromallissa hieman yli
900 000
• kannusteveromalli nopeuttaisi
selvästi sähköautojen
yleistymistä vuosina 2024-2028
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Raskaan kaluston käyttövoimamurrokseen
vaikuttavia tekijöitä
• ajoneuvojen päästöjä koskeva lainsäädäntö
• EU:n ajoneuvovalmistajia koskevat hiilidioksidipäästöjen rajaarvot
• tulevat pakokaasupäästölainsäädäntöä koskevat muutokset (ns.
Euro VII -säädökset)

• fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaiset
hankintatuet ja vihreän siirtymän tukipaketti
• täyssähköisten henkilö- ja pakettiautojen hankintatuet vuosille
2023-2025
• kuorma-autojen hankintatuet vuosille 2023-2030
• nykyisten jakelu- ja latausinfratukien jatkuminen vuosina 20232030
• sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin tuet

• yhteiskuntavastuullisuus nostaa kriteerejä kuljetusten
päästöjen vähentämiselle
• yhä useammalla yrityksellä on tavoitteena vähentää myös
omasta toiminnasta aiheutuvien kuljetusten päästöjä
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Kaasukuorma-autojen kysyntä on viime vuosina
kasvanut, vaikka koronatilanteen takia kuormaautojen kysyntä on ollut normaalia hiljaisempaa

Kaasukuorma-autot kannassa
painoluokittain

Kaasukuorma-autojen ensirekisteröinnit
120

• vuonna 2021 noin 3 prosenttia
ensirekisteröidyistä kuormaautoista oli kaasukäyttöisiä ja
niiden osuus kuorma-autokannasta
oli noin 0,4 prosenttia
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• kaasuautoja on eniten 19-40 tonnin
kokonaismassaluokissa ja kevyissä
kuorma-autoissa
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• kaasuautoista ei ole tarjolla
kaikkein raskaimpiin kuljetuksiin
soveltuvia malleja, mutta
keskiraskaissa kuorma-autoissa
mallivalikoima on kattava
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Netwheels, Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri
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• kaasuautojen kysyntää ovat
lisänneet kaasunjakeluverkon
laajentuminen, edullisemmat
käyttökustannukset, kaasukuormaautojen hankintatuki sekä
asiakkaiden asettamat
ympäristövaatimukset
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Näkemykset raskaan liikenteen
käyttövoimamurroksen nopeudesta ovat muuttuneet
viime vuosina
- esimerkkinä Bloombergin ennusteet vuosilta 2020 ja 2021

2020

2021
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Raskaat kuorma-autot (16 t-)
- ennuste eri käyttövoimien osuudesta
ensirekisteröinneissä ja autokannan kehityksestä

• kokonaismassaltaan yli 16 tonnin
kuorma-autoilla uusiutuvan dieselin
merkitys päästöjen vähentämisessä
on suuri, sillä sähkö ja kaasu yleistyvät
kalliimman hankintahinnan,
toimintasäderajoitteiden ja rajallisen
jakelu- ja latausinfrastruktuurin takia
hitaasti
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Autoalan käyttövoimaennuste vuosille 2022-2040
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• maa- ja biokaasu yleistyvät raskaiden
yli 16 tonnin kuorma-autojen
polttoaineena lähivuosina
nopeammin kuin sähkö

• sähkö alkaa yleistyä nopeammin
2030-luvulla
• nesteytetty bio- ja maakaasu (LNG)
ovat potentiaalisia vaihtoehtoja
dieselille, sillä nesteytetyllä kaasulla
voidaan yhdellä tankkauksella ajaa
lähes yhtä pitkään kuin dieselautolla
• vedyn yleistymisen on arvioitu
alkavan jo 2020-luvun loppuvuosina
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Käyttövoimamurroksen nopeuttaminen
• pitkäjänteiset hankintakannusteet ja sähkö- ja
kaasuautojen verokannusteet
• lataus- ja jakeluinfran kehittäminen
• rajaava tekijä erityisesti pitkämatkaisessa kuorma- ja linjaautoliikenteessä
• kuorma-autoliikenteen sähköistyminen edellyttää
varikkojen, terminaalien ja muiden logististen
solmupisteiden kattavaa latausverkkoa, jota täydentää
tieverkon julkinen latauspisteverkosto
• vedyn yleistymiselle jakeluinfran laajeneminen on kriittisen
tärkeä edellytys
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Hankintatukien taso eri ajoneuvolajeilla
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perävaunu kaasukäyttöinen hyötyajoneuvo
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