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Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittinen ohjelma 
(ILPO) 

• Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittiseen ohjelman 
(17.3.2009) tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 2,8 milj. tonnia  

• lisäksi biopolttoaineilla vähennystä noin 1 milj. t  yhteensä n. -4 milj. t 

• sähköautoilla, polttokennoautoilla ym. ei ole vielä v. 2020 juuri merkitystä 

 

Millä keinoilla 2,8 milj. tonnin CO2-vähennys voidaan saavuttaa? 

1. Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen  (sisältyy kohtaan 2.) 

2. Henkilöautokannan uudistaminen    -2,1...-2,3 milj. t 
• oletuksena 7 % vuotuinen uusiutuminen 

3. Ammattiliikenteen energiatehokkuuden parantaminen  -0,3 milj. t 
• keinona energiatehokkuussopimukset 

4. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuden lisääminen    -0,3 milj. t 

 

Lisäksi: Tietoyhteiskunnan ja viestintäpolitiikan keinot -1,6...-4,6 milj.t 
• etätyö, etäkokoukset, alueellinen kimppakyytipalvelu 

ja älykäs liikenne 
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LAINSÄÄDÄNTÖ TUO UUSIA 
PÄÄSTÖVÄHENNYSVELVOITTEITA 

EU-lainsäädäntö 
• Suomelle 16 % kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite nk. 

taakanjakodirektiivissä 
• 2030 tavoite: -36…40 %???  

• Uusiutuvan energian käytön lisäämistä koskeva direktiivi (RES): 
jäsenmaiden tavoitteet vuoteen 2020, peruskriteerit biopolttoaineiden 
kestävän kehityksen mukaisuudelle 

• Polttoaineiden laatudirektiivi (FQD): liikennepolttoaineiden 
laatuvaatimusten pohja, toteutetaan kansallisella lainsäädännöllä, 
täsmälliset laatuvaatimukset bensiinin osalta standardeissa 
 

Kansallinen lainsäädäntö 
• Toimialakohtaiset päästötavoitteet kansallisessa ilmasto- ja 

energiastrategiassa 
• Ns. biovelvoitelailla säädetään liikenteen biopolttoainetavoitteista, jotka 

määritellään osuutena polttoaineen energiasisällöstä 
• Polttoaineiden laatuvaatimukset annetaan kansallisesti valtioneuvoston 

asetuksella, EN-standardit ovat voimassa SFS-standardeina 
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Lainsäädännössä asetetaan biopolttoaineiden käytölle 
tavoitteet vuoteen 2020 saakka 

• Uusiutuvia polttoaineita 4 % energiasisällöstä vuonna 2010 

• laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä 
(lakimuutos 30.12.2010) 

• 6 % vuosina 2011-2014 

• 8 % vuonna 2015 

• 10 % vuonna 2016 

• 12 % vuonna 2017 

• 15 % vuonna 2018 

• 18 % vuonna 2019 

• 20 % vuonna 2020   (kaksinkertainen verrattuna EU:n tavoitteesen) 
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Uusien henkilöautojen säännellyt päästöt ovat pienentyneet 
murto-osaan parissa vuosikymmenessä 
Diesel CO HC HC + NOx NOx PM HUOM! 

  g/km g/km g/km g/km g/km   

Euro 1 2,72 - 0,97 - 0,14 07/1992- (max. 2500 kg) 

Euro 2, IDI 1,0 - 0,7 - 0,08 01/1996- (max. 2500 kg) 

Euro 2, ID 1,0 - 0,9 - 0,10 10/1999- IDI-kriteerit (max. 2500 kg) 

Euro 3 0,64 - 0,56 0,50 0,05 01/2000- (max. 2500 kg) 

Euro 4 0,50 - 0,30 0,25 0,025 01/2005- 

Euro 5 0,50 - 0,23 0,18 0,005 09/2009-; kaikki autot 01/2011- 

Euro 6 0,50 - 0,17 0,08 0,005 09/2014- 

Bensiini CO HC HC + NOx NOx PM HUOM! 

  g/km g/km g/km g/km g/km   

Euro 1 2,72 - 0,97 - - 07/1992- (max. 2500 kg) 

Euro 2 2,2 - 0,5 - - 01/1996- (max. 2500 kg) 

Euro 3 2,30 0,20 - 0,15 - 01/2000- (max. 2500 kg) 

Euro 4 1,0 0,10 - 0,08 - 01/2005- (max. 2500 kg) 

Euro 5 1,0 0,10 - 0,06 0,005 09/2009- ; kaikki autot 01/2011- 

Euro 6 1,0 0,10 - 0,06 0,005 09/2014- 

-96 % -84 % 



Pienikulutuksisten autojen tarjonta kasvanut ja 
uusien autojen CO2-päästö laskenut 

Henkilöauton 
päästöluokka 

Markkinatarjonta 
(EkoTrafi 10.3.) 

A (max. 100 g/km) 319 (7,2 %) 

B (101-120 g/km) 942 (21,2 %) 

C (121-130 g/km) 470 (10,6 %) 

D (131-150 g/km) 963 (21,7 %) 

E (151-175 g/km) 839 (18,9 %) 

F (176-200 g/km) 472 (10,6 %) 

G (yli 200 g/km) 439 (9,9 %) 

Yhteensä  4 444 (100 %) 

• V. 2013: keskimäärin 132,4 g/km  
• be: 131,3 g/km; diesel: 134,7 g/km 

• Alle 120 g/km: 34,0 % 

• 1-4/2014: keskim. 129,5 g/km 

 -6,4 g/km/vuosi 

28,4 % 

Lähteet: Ekotrafi, Trafin verkkopalvelu  
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Suomi: terveydelle haitalliset päästöt laskeneet 
tuntuvasti, hiilidioksidipäästöt lievästi kasvaneet 
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Päästölaji Suomen tieliikenteen vuotuiset päästöt, 1000 t/a Muutos 

1990-

2011,  

% 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 

CO2 10 900 10 200 10 900 11 800 11 700 11 400 +7,3 % 

CO 470 391 333 244 177 166 -62,3 % 

HC 68 55 42 29 20 19 -70,6 % 

NOx 134 106 78 57 43 41 -67,9 % 

Hiukkaset 7,9 6,4 4,2 2,9 2,4 2,3 -69,6 % 

SO2 5,3 1,8 0,2 0,1 0,1 0,1 -98,1 % 

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2012 
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Vuosien 2020 ja 2050 päästötavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää paljon - erityisesti henkilöautoliikenteeltä 

Liikenteen hiilidioksidipäästöennuste 

Skenaario 2 vaihe 1 "Teknologiaskenaario" 27.11.2007
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Lähde: VTT 

Ilman toimenpiteitä CO2-päästöt olisivat v. 2005 verrattuna 

- v. 2020 n. 15 milj. t ( +15 %)  

- v. 2050 n. 17 milj. t ( +30 %) 



Raskaan kaluston energiatehokkuus on myös 
parantunut – esimerkki v. 1975  2005 
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Kuljetusten energiatehokkuus heikentynyt 
1990‒2011 ‒ asiakastarpeet muuttuneet! 
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Suomessa autojen verotuskäytäntö suosii pientä 

hiilidioksidipäästöä 

Autotyyppi Henkilöautojen verotus (luokat M1 ja M1G) 

Autovero 

ensirekiste-

röitäessä 

(%) 

Ajoneuvovero 1) 

Perusvero 

€/vuosi 

Käyttövoimavero 

snt/päivä/100 kg €/vuosi 5) 

Bensiini 5‒50 2) 43‒606 3) 0 0 

Flexfuel 5‒50 2 43‒606 3) 0 0 

Diesel 5‒50 2 43‒606 3) 5,5 401,50 

Kaasu (CNG) 4) 5‒50 2 43‒606 3) 3,1 226,30 

Hybridi (bensiini) 5‒50 2 43‒606 3) 0 0 

Hybrid (diesel) 5‒50 2 43‒606 3) 5,5 401,50 

Lataushybridi (be) 5‒50 2 43‒606 3) 0,5 36,50 

Lataushybridi (D) 5‒50 2 43‒606 3) 4,9 357,70 

Täyssähköauto 5 43 3) 1,5 109,50 

Polttokenno  6) ? ? ? ? 

1) jos auton CO
2

-päästö ei ole saatavilla, 

ajoneuvovero määräytyy 

kokonaismassan mukaan 

2) määräytyy auton CO
2

-päästön mukaan 

(0‒360 g/km tai yli) 

3) määräytyy auton CO
2

-päästön mukaan 

(0‒400 g/km tai yli) 

4) sisältää vain metaanipohjaisia kaasuja 

käyttävät autot (biokaasu, maakaasu). 

Esimerkiksi nestekaasua (LPG) käyttävä 

auto on eri autotyyppi eikä sitä 

verotussyistä Suomessa käytetä. 

5) esimerkkiauton kokonaismassa on  

2 000 kg (vuotuinen vero esimerkiksi 

dieselautolle on 0,055 x 365 päivää x 20 

= 401,50 €/vuosi)  

6) Verokohtelua ei ole toistaiseksi 

määritelty. 
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Päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen – 
kolme tietä 

18.9.2014 

Lisäksi: 

• logistinen 

suunnittelu 



EU:n alueella biopolttoaineilla vähintään 35 % 
vähenemä kasvihuonekaasuihin 

• biopolttoaineilla elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt kohdennetaan 
valmistukseen (raaka-aine, tuotanto) 

• loppukäyttö hiilineutraalia (hiili kiertää 
luonnossa)  ”pakoputkesta” 0 g/km 

18.9.2014 

Kasvihuone-

kaasupäästöt 

(elinkaari)

g CO2 ekv./kWh

Bensiini (E0) 8,9 302 -

Etanoli 5,8 45 - 91 70 - 85 % lignoselluloosasta

Bensiini (E10) 8,6 - -

Korkeaseosetanoli (E85) 6,3 - -

Diesel (B0) 10,0 302 -

Biodiesel (perinteinen FAME) 9,2 51 - 245 19 - 83 % 

(EU:ssa minimi 

35 % **)

määrittelemätön palmuöljy - 

biodiesel kasvi- tai 

eläinöljyjätteestä

Uusiutuva diesel 9,4 15 - 223 26  - 95 % 

(EU:ssa minimi 

35 %) **

määrittelemätön palmuöljy - 

uusiutuva diesel jätepuusta

Diesel (B7, FAME) 9,9 - -

Diesel (B20, uusiutuva diesel) 9,9 - -

Maakaasu 13,9 kWh/kg 255 -

Biokaasu 13,9 kWh/kg 54 - 83 67 - 79 % yhdyskuntajäte - kuivalanta

Sähkö - 0 - 207 - 700 -

uusiutuva - keskimääräinen - 

marginaali

 * fossiiliseen vertailupolttoaineeseen nähden (esim. etanolilla bensiini, biokaasulla maakaasu jne.)

 ** EU:n alueella biopolttoaineen minimivaatimuksena 35 prosentin päästövähenemä

Energialähde

Energia-

sisältö 

kWh/litra HUOM!

Kasvihuone-

päästöjen 

vähenemä *
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Vaihteluväli on suuri: 

• Hybridit 5 – 60 % 

• Lataushybridit 0 – 40 % 

• Sähkoautot 0 – 90 % 

• Polttokennoautot 0 – 90 % 

Ennustaminen on vaikeaa... 
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BENSIINI 

DIESEL 

Vaihtoehtoenergiatekniikan kirjo kasvaa – 

autonostaja tarvitsee tietoa 

LNG 

E5 

Luonnonkaasu 

DME 

E25(?) 
Biokaasu 

Sähkö- 

auto Hybridi 

Range  

extender 

Uusiutuva diesel 

Polttokenno 

E10 

Lataushybridi 

LPG 

E85 / RE85 

Maakaasu 

Biodiesel 



Päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen – 
kolme tietä 

18.9.2014 

Lisäksi: 

• logistinen 

suunnittelu 



Autotyyppien kirjo kasvanut, samoin 
energialähteiden 

• Bensiiniauto 

• Flexfuel-auto 

• Dieselauto 

• Kaasuauto 

• Hybridi 

• Lataushybridi 

• Täyssähköauto 

• (Polttokennoauto) 
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Terminologia aiheuttaa sekaannusta 
- esimerkkejä 

• biodiesel: käy dieselautoihin enintään 7 tilavuusprosentin seoksena  

• uusiutuva diesel: käy kaikille dieselautoille (jopa 100 % seoksena)  

• hybridiauto: auto, jossa on sekä polttomoottori että sähkömoottori, mutta 
kaikki sähkö tuotetaan polttomoottorilla 

• eri alatyyppejä sen mukaan, millä tavoin hybridi toimii (täys-, mikro-, kevythybridit) 

• ladattava hybridiauto: hybridi, jonka akustoa voidaan ladata myös 
verkkovirralla; useita toteutustapoja (mm. range extender)  

• täyssähköauto: liikkuu vain akustoon varatulla sähköenergialla (tunnetaan 
myös akkusähköauton nimellä) 

• flexfuel-auto: voi käyttää bensiiniä, jossa voi olla etanolia 0 - 85 % 

• yleisnimi on ollut vakiintumaton, markkinoilla useita tuotenimiä (FFV, Flexifuel, 
MultiFuel, BioPower, Hi-Flex) 
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EU:n alueella biopolttoaineilla vähintään 35 % 
vähenemä kasvihuonekaasuihin 

• biopolttoaineilla elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt kohdennetaan 
valmistukseen (raaka-aine, tuotanto) 

• loppukäyttö hiilineutraalia (hiili kiertää 
luonnossa)  ”pakoputkesta” 0 g/km 
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Kasvihuone-

kaasupäästöt 

(elinkaari)

g CO2 ekv./kWh

Bensiini (E0) 8,9 302 -

Etanoli 5,8 45 - 91 70 - 85 % lignoselluloosasta

Bensiini (E10) 8,6 - -

Korkeaseosetanoli (E85) 6,3 - -

Diesel (B0) 10,0 302 -

Biodiesel (perinteinen FAME) 9,2 51 - 245 19 - 83 % 

(EU:ssa minimi 

35 % **)

määrittelemätön palmuöljy - 

biodiesel kasvi- tai 

eläinöljyjätteestä

Uusiutuva diesel 9,4 15 - 223 26  - 95 % 

(EU:ssa minimi 

35 %) **

määrittelemätön palmuöljy - 

uusiutuva diesel jätepuusta

Diesel (B7, FAME) 9,9 - -

Diesel (B20, uusiutuva diesel) 9,9 - -

Maakaasu 13,9 kWh/kg 255 -

Biokaasu 13,9 kWh/kg 54 - 83 67 - 79 % yhdyskuntajäte - kuivalanta

Sähkö - 0 - 207 - 700 -

uusiutuva - keskimääräinen - 

marginaali

 * fossiiliseen vertailupolttoaineeseen nähden (esim. etanolilla bensiini, biokaasulla maakaasu jne.)

 ** EU:n alueella biopolttoaineen minimivaatimuksena 35 prosentin päästövähenemä

Energialähde

Energia-

sisältö 

kWh/litra HUOM!

Kasvihuone-

päästöjen 

vähenemä *



Flexfuel-auto 

Plussat 

• luotettava ja helppokäyttöinen kaikissa olosuhteissa 

• ei ole kalliimpi kuin bensiiniauto ja jälleenmyyntiarvo säilynee paremmin kuin 
bensiiniautolla 

• edullinen polttoaine (riippuu tosin etanolin hintakehityksestä) 

• polttoaineen bio-osuus suuri (85 %) 

 

Miinukset 

• korkeaseosetanolia käytettäessä tarvitaan moottorin esilämmitystä kovilla 
pakkasilla 

• korkeaseosetanolilla toimintamatka tankillisella on kolmanneksen lyhyempi 
kuin bensiinillä  
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Kaasuauto  
Vahvuuksia 

• terveydelle haitalliset päästöt alenevat (HC, 
CO, NOx, hiukkaset)  kaupunkiajoon ideaali 

• CO2-päästöt alenevat noin 20 %, jos 
bensiinimoottorinen auto korvataan 
kaasuversiolla 

• mahdollisuus käyttää uusiutuvaa energiaa 

• melupäästöt alenevat dieseliin verrattuna 

• tekniset ongelmat vähäisiä (ottomoottori on 
tuttua ja testattua teknologiaa) 

• huolto- ja korjauspalveluja hyvin saatavilla 
maakaasun jakeluverkon alueella 

• toistaiseksi edullinen polttoaine (maakaasu) 

 

Heikkouksia 

• käyttö järkevää vain kaasunjakeluverkon 
läheisyydessä (jakeluverkko ei maanlaajuinen) 

• kaasuauto ei juuri alenna CO2 

-päästöjä dieselmoottoriversioon verrattuna 

• maakaasu on fossiilinen polttoaine 

• toimintamatka kaasulla on lyhyempi kuin 
bensiini-/dieselversiolla 

• monissa malleissa myös (pieni) bensiinitankki   

• moottori on laiskempi kuin dieselmoottori 

• rajoitettu ajoneuvotarjonta, kalliimpi 
hankintahinta ja tavarankuljetusajoneuvoilla 
dieseliä heikompi jälleenmyyntiarvo 

 

 



Ladattava hybridi (sis. myös laajennetun 
toimintamatkan sähköauto) 
Plussat: 

• mahdollisuus ajaa taajama-ajossa kuten täyssähköautolla 

• hybriditekniikka alentaa polttoaineenkulutusta ja pakokaasupäästöjä kaupunkiajossa  

• alentaa melutasoa kaupunkiajossa 

• toimii polttoaineella silloin kun lataussähkö on kulutettu loppuun 

• neliveto on helppo toteuttaa 

• polttomoottorin kylmäkäynnistykset vähenevät, kun pakkaskauden pikkuajot voi tehdä sähköllä 

 

Miinukset: 

• kalliihko hankintahinta 

• suurehko kokonaispaino 

• akkujen vaatima tila 

• taloudellisuus ei eroa tavallisesta hybridiautosta silloin kun verkkolatausta ei hyödynnetä 

• hyvin rajallinen mallivalikoima (toistaiseksi) 

• polttoaineenkulutussäästö melko pieni maantieajossa 
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Sähköauto on hiljainen ja paikallisesti päästötön 
mutta toistaiseksi kalliimpi kuin polttomoottoriauto 

Vahvuudet 

• monipuolinen energiantuotantorakenne 

• päästöjä kontrolloidaan voimalaitoksella eikä 
yksittäisessä autossa 

• CO2-päästö vain 30 – 40 g/km (Suomen 
energiantuotantorakenne) 

• ajaminen ei aiheuta päästöjä 
käyttöympäristöön (jollei ole 
polttoainetoimista lisälämmitintä) 

• hiljainen kaupunkinopeuksissa 

• sähkömoottorilla on hyvä vääntömomentti jo 
”nollakierroksilta” 

• jarrutusenergiaa voidaan ladata akkuun 

• pieni energiakustannus 

• pienet ylläpitokustannukset (pl. akku) 

• myönteinen asiakaspalaute ja positiivista 
huomiota mediassa 

• tankkauksiin ei kulu (työ)aikaa 

Heikkoudet 

• lyhyt toimintamatka ja pitkä latausaika 

• akut pienentävät kantavuutta 

• ajoakuston laatuongelmat ja lyhyt ikä 

• akkujen kalleus (30 kWh  n. 24 t€) 

• matkustamon lisälämmitykseen tarvitaan 
joko ajoakuston energiaa tai lisälämmitin 

• lisälämmitin voi toimia myös biopolttoaineilla 

• kehittymätön huolto- ja 
korjausinfrastruktuuri (korjaamoverkosto, 
varaosalogistiikka jne.) 

• korkeat pääomakustannukset 

• kallis hankintahinta 

• heikohko jälleenmyyntiarvo 

• ajoakuston uusiminen X vuoden välein  
(5-8 vuoden takuita) 

 



Polttokennon energiatehokkuus on täyssähköautoon 
verrattuna kehno, jos vety tehdään elektrolyysillä 
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Elektrolyysillä tuotettu vety on kallista, vaikka 
käytettäisiin uusiutuvaa energiaa 
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Käyttövoimat liikennemuodoittain eri aikajänteillä 
(EU:n kansallisten asiantuntijoiden näkemys) 

18.9.2014 

Lähde:  

Tulevaisuuden 

käyttövoimat  

liikenteessä.  

Työryhmän  

Loppuraportti 

(s. 23) 
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Tulevaisuudessa tarvittaneen useita eri tekniikoita sen 
mukaan, missä ja millä kuormilla ajetaan 

Kuva: GM 

Kevyt kuorma 

Raskas kuorma 

Stop-and-go Tasainen ajo 

Valta-/moottoritie Maantie Esikaupunki Kaupunki 
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Vastuullinen liikkuminen 
- 1000 päätöstä vuodessa 

1. Missä asun, minne kuljen vai kuljenko 
ollenkaan? 

• asuinpaikan, toimitilan sijainti 

• etätyö ja -neuvottelut, sähköinen asiointi 
 

2. Menisinkö sinne ilman autoa? 
• eli kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä 
• liityntäpysäköinti 

 

3. Auto – omistaisinko vai käyttäisinkö vain? 
• taksi, autojen yhteiskäyttö, autonvuokraus 
• kimppakyydit 

 

4. Auto – millainen ja miten ajaa? 
• vähäpäästöisen auton hankinta 
• uusiutuvan energian käyttö 
• taloudellinen ajotapa 
• matkojen ketjutus 
• ajo ruuhka-ajan ulkopuolella 



Lisätietoa autotyypeistä ja  
liikenteen energialähteistä  
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