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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.

Liikenteen nykykehityksen mukainen ennakoitu päästökehitys

VTT, Lipasto
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia



Uskaltaako suomalainen valita 
sähköauton? 

Millä autoilijoita voitaisiin kannustaa 
sähköauton valintaan?
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Sähköautoista kiinnostuneet Suomalaisten Autoilu -tutkimuksessa 2019:
Voisin melko tai erittäin todennäköisesti hankkia täyssähköauton seuraavan 
autonhankinnan yhteydessä
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jakeluvelvoite, osuus energiasisällöstä (%)

Biopolttoaineiden energiasisällön osuuden moottoribensiinin ja dieselöljyn energiasisällön kokonaismäärästä 
tulee jakeluvelvoitelain mukaisesti olla vähintään 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
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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

• 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

Autoalan ilmastostrategian kärkitoimet päästöjen vähentämiseksi
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The European Commission calls for a 
climate-neutral Europe by 2050

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


