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Tieliikenteen päästökehitys ja päästövähennystavoitteet

milj. CO2-tonniekv

5,9 milj. t 

7,4 milj. t 

Päästötavoitteiden mukainen hiili-
dioksidipäästöjen määrä vuonna 2030

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt nyky-
kehityksen perusteella vuonna 2030

Tieliikenteen päästökehitys ja 
päästövähennystavoitteet

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

• nykykehityksen perusteella tieliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen määrä olisi 
vuonna 2030 noin 7,4 milj. tonnia, joten 
päästöjen vähentäminen edellyttää 
lisätoimia noin 1,4 milj. tonnin verran

• vuoden 2045 lisätoimien tarve on noin 
3,6 milj. tonnia, jos vuoden 2030 
päästövähennystavoite saavutetaan

• päästöjä kehitystä kuvaava ennuste 
sisältää jo monia tällä vuosikymmenellä 
toteutettavia päästöjä vähentäviä toimia 
- muun muassa kasvava 
biojakeluvelvoite ja uuden 
vähäpäästöisemmän ajoneuvotekniikan 
yleistyminen

Liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartta

https://www.aut.fi/ajankohtaista/julkaisuja/vahapaastoisen_liikenteen_tiekartta
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EU:n asettamat sitovat tavoitearvot autonvalmistajille 
- henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

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

•hiilidioksidipäästöille
asetetut tavoitearvot
edellyttävät
ajoneuvovalmistajilta
yhä enemmän
sähkökäyttöisiä
autoja

•on todennäköistä, 
että vuoden 2030 
tavoitetaso kiristyy
2020-luvun aikana

•autojen säänneltyjen
päästöjen raja-arvoja
ja mittausmenetelmiä
koskevia vaatimukset
kiristyvät 2020-
luvulla (Euro 7 -
säädökset)
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Eri käyttövoimaa hyödyntävien autojen  tuotanto-
kustannusten kehitysennusteet autoalan käyttövoima-
tiekartassa 

• päästöjen kiristyvät raja-
arvot nostavat
polttomoottoriautojen
tuotantokustannuksia
2020-luvulla

• edulliset käyttö-
kustannukset tasaavat
sähköautojen kalllimpaa
hankintahintaa

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

• polttokennoautojen
hintaeron bensiiniautoihin
nähden on vuonna 2030 
arvioitu olevan suurin
piirtein sama kuin sähkö-
ja polttomoottoriautojen
vuonna 2020 

vuoden 2018 bensiinikäyttöinen henkilöauto = 100 %
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Henkilöautot 
- ennuste eri käyttövoimien osuudesta ensirekisteröinneissä ja 
autokannan kehityksestä

• täyssähköautojen kysynnän 
on ennakoitu kasvavan 
lähivuosina, mutta kysyntää 
rajoittaa sähköautojen korkea 
hinta vastaavaan 
polttomoottoriautoon 
verrattuna ja 
latausmahdollisuuksien puute

• sähköautojen yleistymistä 
rajoittaa eniten akkujen 
saatavuus

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

• täyssähköautojen osuuden 
henkilöautojen 
ensirekisteröinneistä on 
ennakoitu vuoteen 2025 
mennessä kasvavan noin 18 
prosenttiin ja ladattavien 
hybridien noin 23 prosenttiin

Lähde: Autoalan käyttövoimaennusteet, 2021

bensiini diesel

täys- ja 
kevyt-

hybridit kaasu
täys-
sähkö

lataus-
hybridi vety

2020 1 846 398 761 314 69 300 12 354 9 697 45 620 0

2025 1 652 800 725 800 213 000 24 400 87 800 179 800 0

2030 1 402 800 622 000 418 900 35 500 246 100 355 900 2 300
2035 1 149 500 482 800 425 500 43 700 455 100 513 900 18 800

2040 892 600 347 900 425 900 48 800 706 800 612 500 81 800

osuus ensirekisteröinneistä

autokanta



Latausinfra on jäämässä autokannan 
sähköistymisen vauhdista
• latausinfra on tärkein sähköautojen yleistymisen mahdollistaja
• latausmahdollisuus kotona on kriittinen tekijä sähköautojen yleistymiselle 

henkilöautoliikenteessä
• julkisia latauspisteitä tarvitaan kaupunkiseuduilla tiiviisti rakennetuille alueille, 

joissa autopaikat sijaitsevat kadunvarsilla tai yleisillä pysäköintialueilla
• päätieverkon varren ja taajamien täydentävät julkiset pikalatauspisteet ovat 

edellytys täyssähköautojen yleistymiselle
• työpaikkojen latauspisteverkosto täydentää kotilatausta ja lisää ladattavien 

hybridien sähköllä ajon osuutta
• ammattiliikenteen sähköistyminen edellyttää jakelu- ja taksiliikenteelle 

suunnattua pikalatausverkostoa
• sähkökuorma-autojen yleistyminen edellyttää kattavaa raskaan liikenteen 

tarpeisiin suunnattua suuritehoista latauspisteverkostoa 



Sähköistymisen haasteet autoalalle
• uudenlaisen kuluttajainformaation tarve: auton käyttötavoilla on sähköautoilla 

polttomoottoriautoa suurempi vaikutus auton ominaisuuksiin - esimerkiksi 
lataustavat, ajorutiinit, esilämmitys, toimintamatkat eri olosuhteissa

• sähköautojen mukaan paketoitavat jälkivarusteet poikkeavat perinteisistä 
autoista - latauslaitteet, erilaiset lämmittimet, latausjohdot, renkaiden tyyppi 
jne.

• sähköautojen yleistyminen vähentää huoltotarvetta ja muuttaa 
huoltoprosesseja 

• akkujen huolto-, korjaus- ja vaihtotyöt edellyttävät uudenlaista osaamista

• sähköautojen yleistyminen voi ohjata autovalmistajia uusimaan jakelukanavia

• sähköautojen käyttökustannukset ovat edullisia, mutta liikenteen verotuksen 
muuttamiseen on 2020-luvulla suuria paineita



Oikea 
käyttövoima 
oikeaan 
käyttötarpeeseen
Auton käyttövoiman 
valinta riippuu muun 
muassa ajo-olosuhteista, 
kilometrien määrästä sekä 
auton käyttötavoista ja 
latausmahdollisuuksista

Autoalan käyttövoimaopas

https://www.aut.fi/polttoaineet

