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• Suomen tulee vähentää taakanjakosektorin khk-päästöjä 39 % vuoteen 2030 
mennessä (vrt. v. 2005) (EU:n taakanjakopäätös; sitova velvoite)

• Liikenteen päästöjä vähennetään vähintään 50 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä verrattuna vuoteen 2005 (kansallinen energia- ja ilmastostrategia, 
2016 ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma Kaisu, 2017, Hallitusohjelma 
2019) 

• Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Liikenteen päästövähennystavoitteiden tulee 
olla linjassa tämän tavoitteen kanssa. (Hallitusohjelma 2019)
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Liikenteen khk-päästövähennystavoitteet
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Liikenteen khk-päästöjen kehitys ja tavoiteura



Liikenteen energiankulutukseen ja khk-päästöihin 
vaikuttavat tekijät ja khk-päästövähennyskeinot
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Liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden 

parantaminen

• Liikennesuoritteen 
(ajoneuvokilometrien) kasvun 
taittaminen

Liikennevälineiden 
energiatehokkuuden 

parantaminen

• Ajoneuvojen yms. 
ominaiskulutuksen (l/100 km 
tms.) pienentäminen

Fossiilisten polttoaineiden 
korvaaminen uusiutuvilla tai 

vähäpäästöisillä

• Fossiilisten polttoaineiden 
käytön vähentäminen



• Tavoitteena on, että uusien henkilö- ja pakettiautojen ominaiskulutus ja –päästöt 
laskevat noin 30 prosenttia vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030. (Energia- ja 
ilmastostrategia 2016, KAISU 2017)

• Tavoitteena on, että Suomessa olisi vähintään 5000 kaasukäyttöistä henkilöautoa 
vuonna 2020 ja 50 000 autoa vuonna 2030. ((Energia- ja ilmastostrategia 2016, 
KAISU 2017, Kansallinen jakeluinfrasuunnitelma 2017)

• Liikennekaasun (maa- ja biokaasu) jakeluasemia olisi noin 50 kappaletta vuonna 
2020. (Kansallinen jakeluinfrasuunnitelma 2017)

• [ILMO45-työryhmän tavoite: 2 TWh = 130 000 kaasuhenkilöautoa + 6000 
raskasta kaasuautoa v. 2030; 10 TWh = 250 000 + 22 000 kaasuautoa v. 2045]
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Liikenne ja biokaasu / tavoitteet



• Energiaviraston liikenteen infrastruktuurituki https://energiavirasto.fi/liikenteen-
infratuki (biokaasuasemien rakentamisen tuki 1,5 M€/vuosi vuosina 2018-2021)

• Kaasuautojen konversiotuki https://www.traficom.fi/fi/asioi-
kanssamme/muuntotuki (tuki vanhan bensiiniauton muuttamiseksi 
kaasukäyttöiseksi 1000 euroa/auto) (tukisumma yhteensä 6 M€/vuosi vuosina 
2018-2021 sisältäen kaasukonversiotuen, etanolikonversiotuen ja 
täyssähköautojen hankintatuen)

• Puhtaiden ajoneuvojen hankintadirektiivi / kansallinen lainsäädäntö 
https://www.lvm.fi/-/direktiivi-puhtaustavoitteet-julkisten-hankintojen-ajoneuvoille-
1012283 (esim. puhtaiden ajoneuvojen osuuden kaikista uusista linja-autojen 
palveluhankinnoista tulee olla vähintään 41 % v. 2021-2025) 

• Valtion ja autoalan välinen Green Deal

• Muut neuvontapalvelut ja kampanjat (mm. pian alkava Traficomin Aja vaihtoehtoa 
–kampanja)
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Liikenne ja biokaasu / toimet

https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/muuntotuki
https://www.lvm.fi/-/direktiivi-puhtaustavoitteet-julkisten-hankintojen-ajoneuvoille-1012283


• CO2-porrastettu auto- ja ajoneuvovero

• Biokaasun verottomuus pumpulla (tosin kaasukäyttöisiltä autoilta peritään 
käyttövoimaveroa)

• Tulevia toimia (kirjaukset Hallitusohjelmassa):

• Biokaasu osaksi jakeluvelvoitetta

• Kansallinen Biokaasuohjelma

• Liikenteen verouudistus 
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Liikenne- ja biokaasu / toimet -2



Liikennekäytössä olevat kaasuhenkilöautot
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Liikennekäytössä olevat kaasukuorma-autot
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Kaasuntankkaus-
asemat 6/2019

-Yhteensä 43 asemaa (33 
Gasumin asemaa, 10 muuta)


