
Päästötavoitteet kiristyvät
- miten autoala vastaa kasvaviin 
ilmastotavoitteisiin?

Liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja
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EU:n hiilidioksidipäästöjä koskevat sitovat 
tavoitearvot autonvalmistajille
- henkilöautot

Tavoitearvot koskevat EU-markkinoille saatettujen uusien henkilöautojen 
keskipäästöjä. Ajoneuvovalmistajat joutuvat maksamaan tuntuvat sanktiot, 
jos niiden markkinoille saattamien autojen keskipäästöt ylittävät tavoitearvot.

2030
-37,5 % vuoteen 

2021 nähden 

2025
-15 % vuoteen 2021 

nähden 

CO2 g/km

• pakettiautoille 
vastaavat arvot ovat 
vuoden 2021 tasoon 
nähden seuraavat:
• vuosi 2025: -15 %
• vuosi 2030: -31 %

• EU asetti myös kuorma-
autoille ensimmäiset 
hiilidioksidipäästöjä 
koskevat 
alentamistavoitteet 
vuoteen 2020 nähden:
• vuosi 2025: -15 %
• vuosi 2030: -30 %



Uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidi-
päästöjen kehitys EU:ssa vuosina 2000-2017 

EEA, 2018. Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2017 



Valmistajien päästömonitoroinnin 
joustomekanismit

1. Siirtymäjakso

Vuodelle 2021 asetettu päästöjen vähennystavoite lasketaan siirtymäjaksona 
vuodesta 2020 siten, että laskentaan otetaan 95 % valmistajakohtaisesti 
vähäpäästöisintä autoa vuonna 2020 markkinoille saatetuista autoista. 
Vuodesta 2021 eteenpäin kaikki markkinoille saatetut autot otetaan huomioon 
laskennassa

2. Erittäin vähäpäästöisten autojen bonusjärjestelmä 
(super-credit)

Vuoden 2020/2021 tavoitearvon (95 g CO2/km) saavuttamisen laskennassa 
alle 50 g/km päästötason autojen super-credit painoarvo on 2,0 autoa vuonna 
2020, 1,67 autoa vuonna 2021 ja 1,33 autoa vuonna 2022. 

3. Ekotehokkuusinnovaatiot 

Energiatehokkaiden teknologioiden kehittämisestä ja käyttöönotosta on 
mahdollista saada päästöjen monitoroinnissa ns. ekotehokkuusvähennystä. 
Niiden avulla voidaan ottaa huomioon sellaisia päästöihin ja kulutukseen 
vaikuttavia tekijöitä, joiden vaikutus ei näy tyyppihyväksyntämittauksissa, 
mutta jotka alentavat auton tosiasialliseen kulutukseen liikenteessä. 

Lisäksi 
painoluokkakohtainen 
päästölaskenta ottaa 
huomioon sen, että eri 
valmistajat ovat 
erikoistuneet erilaisiin 
autosegmentteihin.

Ajoneuvovalmistajien 
on myös mahdollista 
soveltuvin osin 
muodostaa 
yhteenliittymiä.



Uusien henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen kehitys Suomessa
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Hiilidioksidipäästöt (NEDC) g/km

Pakokaasupäästöjen 
mittaustavan muutos

NEDC => WLTP 
• uusien ensirekisteröityjen 

henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen määrä 
on 2010-luvulla laskenut 
keskimäärin 3,0 % 
vuodessa

• kulutuksen ja päästöjen 
mittaustavan muutos ja 
päästölainsäädännön 
muutokset käänsivät 
kehityksen hienoiseen 
kasvuun vuonna 2018

• kehitys on kääntynyt 
uudelleen lasku-uralle 
vuoden 2019 aikana

• päästöjen ennakoidaan 
alenevan merkittävästi 
lähivuosien aikana 

Traficom



Suomessa keskipäästöt ovat alentuneet myös 
vuosina 2017 ja 2018 muun EU:n kehityksestä 
poiketen
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EU:ssa ensirekisteröityjen henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen kasvun syynä on 
dieselautojen osuuden aleneminen

7
ACEA, Making the transition to zero-emission mobility. 2019 Progress Report. Enabling factors for 
alternatively-powered cars in the EU. September 2019.



Autokannan sähköistyminen
- täyssähköautot, ladattavat hybridit ja muut 
hybridivoimalinjat ja tulevaisuudessa myös 
polttokenno

8

ACEA, Making the transition to zero-emission mobility. 2019 Progress Report. Enabling factors for 
alternatively-powered cars in the EU. September 2019.



Ensirekisteröityjen henkilöautojen 
käyttövoimajakauma

2015 2016 2017 2018 2019, 1-9

kaasu 0,1 % 0,1 % 0,4 % 1,0 % 1,6 %

täyssähkö 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 1,8 %

lataushybridi 0,4 % 1,0 % 2,2 % 4,1 % 4,0 %

bensiini 63,5 % 65,5 % 66,6 % 70,3 % 72,7 %

diesel 35,7 % 33,2 % 30,4 % 24,0 % 19,9 %
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• dieselautojen osuus on 
laskenut hitaasti viime 
vuosina

• lataushybridien osuus 
on tammi-syyskuussa 
2019 ollut 4,0 %

• täyssähköautojen osuus 
ensirekisteröinneistä oli 
syyskuussa 1,8 % 

• ei-ladattavien hybridien 
osuus vuoden 2019 
ensirekisteröinneistä on 
ollut 14 %



Vuoden 2019 tammi-syyskuussa 
ensirekisteröityjen henkilöautojen 
käyttövoimajakauma segmenteittäin

Autoalan Tiedotuskeskus
8

• dieselautojen osuus on 
merkittävä D- ja E-
segmentin autoissa sekä 
keskikokoisissa ja 
suurissa 
katumaastureissa ja tila-
autoissa

• A- ja B-segmentin autot 
ovat lähes yksinomaan 
bensiinikäyttöisiä autoja

• Myös C-segmentissä 
bensiinin osuus on 
hallitseva

• F-segmentin autoista yli 
80 prosenttia on 
sähköautoja
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A pieni auto

B pienehkö auto

C keskikokoinen auto

D suuri auto

E edustusauto

F luksusauto

JS pieni katumaasturi

JM keskikokoinen katumaasturi

JL suuri katumaasturi

M2 pieni tila-auto

M3 suuri tila-auto

S urheiluauto

diesel bensiini lataushybridi sähkö kaasu



Autoalan perusennuste käyttövoimien 
yleistymiselle
- eri käyttövoimien osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä

• täyssähköautojen kysynnän on 
ennakoitu kasvavan maltillisesti 
lähivuosina, mutta kysyntää 
rajoittaa vielä vuosiin 2023–2024 
asti autojen saatavuus ja 
sähköautojen korkea hinta 
vastaavaan polttomoottoriautoon 
verrattuna

• lataushybridien saatavuus on 
täyssähköautoja parempi, koska 
niissä käytetään pienempiä 
ajovoima-akkuja

• täyssähköautojen osuuden 
henkilöautojen 
ensirekisteröinneistä on ennakoitu 
vuoteen 2025 mennessä kasvavan 
noin 9 prosenttiin nykyisisestä 0,6 
prosentista

• lataushybridien kysynnän on 
ennakoitu vilkastuvan nopeammin 
– vuoteen 2025 mennessä niiden 
osuuden ensirekisteröinneistä on 
arvioitu kasvavan noin 16 
prosenttiin

• bensiini- ja dieselautojen osuudet 
sisältävät myös hybridivoimalinjoja 
sisältäviä vaihtoehtoja, jotka 
parantavat merkittävästä 
perinteisten polttomoottorien 
energiatehokkuutta

Autoalan käyttövoimaennusteet http://www.aut.fi/ymparisto/autoalan_tiekartta_tulevaisuuden_kayttovoimista

*) Bensiini, diesel ja kaasu sisältää fossiilisen bensiinin, dieselin ja kaasun lisäksi myös biopolttoaineet. 

Bensiini sisältää myös täyshybridit.
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Miksi hankintakannusteita tarvitaan?
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• vaikka verotus suosii 
vähäpäästöisiä autoja, 
alle 95 g/km 
päästötason (uusi 
mittaustapa WLTP) 
autojen keskihinta on 
20 000–30 000 euroa 
keskimääräistä 
korkeampi

• vuonna 2019 
ensirekisteröityjen 
täyssähköautojen 
keskihinta on ollut noin 
55 000 euroa ja 
ladattavien hybridien  
58 000 euroa

• uusien autojen 
keskimääräinen hinta 
on noin 33 000 euroa

hiilidioksidipäästöt (WLTP), g/km

verollinen hinta (€)

ladattavat 
hybridit
keskimäärin 
58 000 €

uudet autot
keskimäärin 
33 000 €

täyssähköautot
keskimäärin 
55 000 €



Eri käyttövoimaa hyödyntävien autojen  
tuotantokustannusten kehitysennusteet 

• ladattavien hybridien hinnan
on ennakoitu laskevan
dieselautojen hintaa alemmas
vuonna 2024

• täyssähköautojen hinnan on 
arvioitu alittavan
bensiiniautojen hinnan vuonna
2030, ladattavien hybridien
hinnan vuonna 2028 ja 
dieselautojen hinnan vuonna
2027 
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Lataushybridien lataustavat

• kirjallisuustutkimuksen perusteella ladattavia hybridejä ladataan 
säännöllisesti - keskimäärin puolet kilometreistä ajetaan sähköllä

• sähköllä ajon osuus riippuu päivittäisestä ajomatkasta, auton 
akkukapasiteetista ja toimintasäteestä sähköllä, latausmahdollisuuksista 
kotona ja työpaikalla sekä ajoympäristöstä

• Norjassa (2016) toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan sähköllä ajon
osuus ladattavien hybridien kilometreistä on kesäisin 60 % ja talvisin 53 %

• Suomessa parhaillaan meneillään olevan tutkimuksen mukaan tulokset ovat
hyvin samansuuntaisia kuin Norjassa

14

Norjassa tehdyn tutkimuksen 
mukaan lähes 90 % ladattavan 
hybridin käyttäjistä lataa autoaan 
päivittäin tai lähes päivittäin 
kotona

Figenbaum & Kolbenstvedt 2016



Ladattavien autojen käyttäjäkunta eroaa vielä 
polttomoottoriautojen haltijoista

• edulliset käyttökustannukset ja ympäristösyyt ovat useimmiten tärkein syy 
ladattavan hybridin hankintaan

• Norjalaisen kuluttajatutkimuksen1 mukaan täyssähköautot ja ladattavat
hybridit eivät kilpaile samoista käyttäjistä - hybridiautojen ja 
täyssähköautojen käyttäjäkunnat eroavat toisistaan

• lataushybrideillä ajavien liikkumistarpeet ja demografia muistuttavat 
enemmän polttomoottoritalouksissa kuin täyssähköauton hankkineissa 
talouksissa asuvia

• ladattavien autojen käyttäjät asuvat tyypillisesti omakotitaloissa, joissa 
kotilatausmahdollisuudet ovat yleensä erinomaiset

• lataushybridit kilpailevat tällä hetkellä eniten dieselautojen kanssa auton
hankinnassa

• työsuhdeautoille asetetut päästörajat ovat merkittävä ohjuri ladattavien
autojen hankinnassa

• suurin osa yrityksistä seuraa aktiivisesti työsuhdeautojensa kulutusta

• suurin osa ladattavista autoista on käyttöetuautoja

15
1 Figenbaum & Kolbenstvedt 2016, Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users



Hankintakannusteet ovat välttämätön 
edellytys sähköautojen yleistymiselle

• hankintakannusteista on paljon myönteisiä kokemuksia 
muista EU-maista

• tuet kohdistuvat kotitalouksille ja yrityksille - ei 
autoteollisuudelle
• kannusteiden avulla kavennetaan uuden vähäpäästöisen 

ja perinteisen teknologian hintaeroa
• ilman kannusteita työsuhdeautoilija valitsee useammin 

bensiini- tai dieselauton
• Suomessa asetettu kunnianhimoisia tavoitteita sähköautojen 

määrän lisäämiselle
• sähköautojen saatavuus on vielä nykyisin rajoitettu
• EU-maat kilpailevat jo nykyisin hankintakannusteilla 

sähköautojen saatavuudesta - autojen saatavuus on paras 
siellä, missä on hankintakannusteita

• kannusteen tulisi olla luonteeltaan teknologianeutraali eikä 
sisältää portaita



Hankintakannusteet ja verotus ohjaavat 
autokannan sähköistymistä

• hankintakannusteet ja tulotaso ovat tärkeimpiä sähköautojen hankintaan 
vaikuttavia tekijöitä

• ilman merkittäviä hankintakannusteita sähköautojen osuus kasvaa hitaasti

• vielä lähivuosina sähköautot ohjautuvat ensisijaisesti maihin, joissa on 
suurimmat hankinnan tuet 
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Sähköautojen osuus 
ensirekisteröinneistä tammi-

kesäkuussa 2019

ACEA, Making the transition to zero-emission mobility. 2019 Progress Report. Enabling factors for 
alternatively-powered cars in the EU. September 2019.



Onko latausinfra riittävä autokannan 
sähköistymiselle?

18ACEA, Making the transition to zero-emission mobility. 2019 Progress Report. Enabling factors for 
alternatively-powered cars in the EU. September 2019.

Latauspaikat, 6/2019

Julkisten latauspaikkojen 
(818 kpl) suhde 
sähköautojen määrään 
1:26.

Julkisten (pikalataus-
paikkojen 179 kpl) suhde 
täyssähköautojen määrään 
1:20.
Noin 48% Suomen kaikista 
latauspaikoista sijaitsee 
pääkaupunkiseudun, 
Tampereen ja Turun alueilla

Latauspisteet 6/2019

Julkisten peruslataus-
pisteiden 2 408 kpl suhde 
sähköautojen määrään 1:9

Teknologiateollisuus
Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q2/2019
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Päästöjen vähentämistavoite, 
-50 % vuonna 2030 vuoteen 
2005 nähden

Päästöjä tulisi  vähentää 3,1 
milj. tonnia enemmän kuin 
perusennusteessa

tieliikenteen
kasvihuonekaasupäästöt,
tonnia/v, CO2-ekv.

Millä keinoilla liikenteen päästövähennyksiin?

Musta viiva osoittaa liikenteen nykykehityksen mukaisen 
ennakoidun päästökehityksen.

Päästövähennyskeinoina 
biopolttoaineet, autokannan 

kehitys ja liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden 

parantaminen

VTT, Lipasto
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia



Romutuspalkkiokampanjan 
satunnainen uusiminen

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen 
verotusarvon alentaminen

Autoveron vaiheittainen 
poistaminen

Kaasu- ja sähkökäyttöisten paketti-
ja kuorma-autojen hankintatuki

• nopeuttaisi autokannan 
kiertoa 3-4 vuodella

• vähentäisi CO2-päästöjä      
600 000 tonnia/v

• verotulojen kannalta 
neutraali toimenpide

Autoalan ilmastostrategian kärkitoimet 
päästöjen vähentämiseksi

• lisäisi sähköautojen määrää      
4 000 - 9 000 autolla vuodessa

• vähentäisi CO2-päästöjä         
50 000 tonnia/v

• vähentäisi tuloveroa 9-50 milj. 
euroa vuodessa

• poistaisi autokannasta noin       
10 000 vanhaa autoa vuosittain

• vähentäisi CO2-päästöjä 50 000 
tonnia/v

• edellyttäisi noin 12 milj. euron 
budjetin toteutusvuosinaan, tuki 
voidaan kompensoida 
kasvaneella autoverotuotolla

• lisäisi kaasuautojen määrää      
800 autolla ja sähköautojen 
määrää 600 autolla vuodessa

• vähentäisi CO2-päästöjä         
100 000 tonnia/v

• tuki edellyttäisi noin 8 
miljoonan euron vuosibudjetin

Päästöt esitetty vuoden 2030 tasolla (tonnia/v)



Vuoden 2018 lopussa liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä

käyttöönottovuosi

Henkilöautokannan ikäjakauma 
käyttövoimittain

• liikennekäytössä olevien 
henkilöautojen suurimmat ikäluokat 
ovat vuosina 2005-2008 käyttöönotetut 
autot

• liikennekäytössä on edelleen noin     
170 000 ennen vuotta 1992 käyttöön 
otettua henkilöautoa

• bensiinikäyttöiset autot ovat keski-
iältään selvästi dieselkäyttöisiä autoja 
vanhempia

• liikennekäytössä olevista 
bensiinikäyttöisistä autoista noin 60 % 
on vähintään 10-vuotiaita –
dieselkäyttöisillä autoilla vastaava 
osuus on noin 30

• bensiinikäyttöisten henkilöautojen 
keski-ikä on 13,3 vuotta ja 
dieselkäyttöisten 9,1 vuotta
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Tilastokeskus
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Bensiini Diesel Täyssähkö Lataushybridi Kaasu

Liikennekäytössä oli vuonna 2018 noin 
821 000 yli 15-vuotiasta henkilöautoa 
(33 % kannasta) ja 514 000 yli 18-
vuotiasta henkilöautoa (19 % kannasta).



Uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä EU:ssa

• autokanta uusiutuu 
Suomessa hitaasti

• Suomessa 
ensirekisteröidään EU-
maiden vertailussa 
vallitsevaan 
taloustilanteeseen 
nähden vähän uusia 
autoja asukasta kohti

• jos Suomessa myytäisiin 
saman verran uusia 
autoja asukasta kohti 
kuin Ruotsissa, 
autokannan kierto 
nopeutuisi noin 4 
vuodella


