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LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-ALAN TOIMIJAT TUOVAT 

PANOKSENSA HIILINEUTRAALI SUOMI 2035- TAVOITTEELLE

• Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on, että Suomi on 

hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen 

jälkeen.

• Suomessa hallitus on asettanut tavoitteeksi vähintään 

puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä 

verrattuna vuoden 2005 tasoon.

• Liikenne- ja logistiikka-alan toimijat työskentelevät tämän 

kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä työssä 

tarjotaan kokonaiskuva liikenne- ja logistiikkapalveluiden 

toimialojen nykytilasta ja päästövähennyskeinoista.

• Tarkasteltavana on kotimaan tie-, raide- ja sisävesiliikenne. 

Kansainvälinen meriliikenne sekä lentoliikenne eivät sisälly 

tiekarttaan.

• Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä toimialan eri toimijoiden 

kesken. Mukana työssä ovat olleet Palvelualojen 

työnantajat Palta, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, 

Logistiikkayritysten Liitto, Linja-autoliitto, Älykkään 

liikenteen verkosto – ITS Finland ry, Paikallisliikenneliitto 

sekä Autoalan Tiedotuskeskus.
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2005: 

12.9 MtCO2e

2018:

11.7 MtCO2e

2030 tavoite:

6.5 MtCO2e

2035 tavoite:

Hiilineutraali Suomi 
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PERUSENNUSTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖKEHITYS

• Perusuraksi on valittu LVM:n

22.4.2020 julkaisema, VTT:n 

päivittämä Liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöjen 

perusennuste 2020-2050.

• Uudessa perusurassa on liikenteen 

CO2-päästöt vähenevät merkittävästi 

nykytasolta:

– Vuonna 2030: 8,2 MtCO2

– Vuonna 2035: 7,3 MtCO2

– Vuonna 2045: 6,0 MtCO2

• Lisätietoja perusennusteesta on 

liitteessä 1.
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Lähde: VTT (2020): Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste 2020-2050.
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TIEKARTAN MUKAINEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖKEHITYS 

VUOTEEN 2035 SAAKKA 
Päästöjen puolitus vuonna 2030 on mahdollinen keinoilla, jotka ovat nyt nähtävissä

• Tiekartta saavuttaa 

liikenteen päästöjen 

puolittamistavoitteen 

vuoteen 2030 mennessä. 

Päästöt vähenevät 51 % 

vuoteen 2030 ja 59 % 

vuoteen 2035 mennessä 

(vrt. 2005). 

• Tiekartassa liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöt 

vähenevät lisätoimilla 

jyrkästi vuosina 2020-2030. 

Päästöt ovat vuonna 2030 

noin 6,3 MtCO2/a ja vuonna 

2035 noin 5,4 MtCO2/a. 

• Tiekartan päästökehitys ei 

kuitenkaan tapahdu 

itsestään, vaan edellyttää 

jäljempänä esiteltäviä, 

määrätietoisia toimenpiteitä, 

joihin on ryhdyttävä 

välittömästi.
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MtCO2/a
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Uusiutuvat polttoaineet

Infrapanostukset liikennejärjestelmään

• Ohjauskeinoilla voidaan nopeuttaa merkittävästi autokannan 

uusiutumista ja vähäpäästöisempien autojen yleistymistä.

– Autoilun verotuksen painopisteen siirtäminen hankinnasta 

vuosittaiseen ajoneuvoveroon

– Romutuspalkkio

– Raskaan kaluston hankintatuki 

– Työsuhdeautojen veromuutokset

• Uusiutuvat polttoaineet: jakeluvelvoitteen nosto  35 %:iin 

vuoteen 2030 mennessä. Seuraavaan kymmeneen vuoteen 

raskaissa tiekuljetuksissa dieselpolttoaineelle ei arvioida olevan 

muita merkittäviä vaihtoehtoja.

• Mahdollisesti kohdentaminen tavaraliikenteeseen, 

jakeluvelvoitteen kannustavuuden lisääminen, tuotantotuki.

• Biokaasun jakeluvelvoite 65 % vuonna 2030.

• Vaihtoehtoja ovat myös synteettiset, hiilineutraalit polttoaineet.

Autokannan uusiutumisen vauhdittaminen Kestävät liikenteen palvelut ja digitalisaatio

• Liikenteen ja logistiikan digitalisaation ja palveluistumisen 

nopeuttaminen sekä matka- ja kuljetusketjujen ja 

jakelulogistiikan kehittäminen

– Investoinneilla ja TKI-rahoituksella: älykäs infra, staattinen 

ja dynaaminen tieto, analytiikka, tiedon siirto.

– Ohjauskeinoin, kuten hinnoittelu, kannusteet verotus, 

maankäyttö, julkiset hankinnat.

– Tieto-ohjauksella ja luotettavalla päästöraportoinnilla (esim. 

standardit).

• Liikkumista korvaavien etäteknologioiden käytön edistäminen.

• Rataverkon sähköistäminen ja tavaraliikenteen 

täsmäinvestoinnit (400 M€) sekä raideliikenteen 

markkinaosuuden kasvattaminen mittavilla ratahankkeilla 

(5–10 mrd.€) edistävät siirtymää vähähiilisiin 

kulkumuotoihin.

• Investoinnit Saimaan kanavaan (80 M€) sisävesiliikenteen 

markkinaosuuden kasvattamiseksi 2020-luvulla.

• Tieinfran pullonkaulojen poisto, joka mahdollistaa 

energiatehokkaamman ajon ja mm. HCT-ajoneuvojen

käytön. Teiden runkoverkon akuutti parantamistarve on 2–3 

mrd.€.

• Tieverkon kunnon ja kunnossapidon kehittäminen.

• Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen raideinvestoinnit.

KESKEISET EDELLYTYKSET TIEKARTAN TOTEUTUMISELLE

Kaikki keinot tarvitaan päästöjen vähentämiseksi. Päästöjä vähentäviä teknologioita 

on jo olemassa runsaasti ja niiden laajamittainen käyttöönotto tulee tehdä nopeasti.
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Joukkoliikenne ja kaupunkien kestävät kulkumuodot

• Kaupunkien kestävä liikennejärjestelmäkehitys 

kokonaisvaltaisella maankäytön ja liikennejärjestelmän 

suunnittelulla. 

• Paikallisliikenteen palveluiden vähäpäästöinen kalusto.

• Joukkoliikenteen palvelutason jatkuva kehittäminen kestävän 

liikennepalvelukokonaisuuden runkona sekä joukkoliikenteen, 

jalankulun ja pyöräilyn edistämistoimet (ml. liikenteen hinnoittelu).
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PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN LIIKENNEVALOT TOIMIALAN 

NÄKÖKULMASTA
Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan systeemitason muutosten 

mahdollistamista

TIE VÄHÄHIILISEEN LIIKENTEESEEN – LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TIEKARTTA
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Liikenteen ja logistiikan kilpailukyvystä 

tulee huolehtia, sillä se on perusedellytys 

menestyvälle yritystoiminnalle 

Suomessa.

Viime kädessä päästöjen vähentäminen 

lähtee asiakkaan tai kuluttajan ratkaisuista 

ja etenee siitä ketjussa eteenpäin. 

Päästöjen vähentämiseksi on tarpeen 

tehdä päästötön vaihtoehto asiakkaalle tai 

kuluttajalle houkuttelevaksi.

Ilmastotoimissa kaikki keinot on syytä 

pitää tarkastelussa mukana. Samalla 

kun keskitytään kannustavien 

verouudistusten tekemiseen, on 

panostettava myös uudenlaisiin 

digitaalisiin palveluihin ja 

joukkoliikenteen kehittämiseen.

Kustannusten nousu heikentää 

toimijoiden investointihalukkuutta ja 

kykyä uudistua. Yritysten kustannuksia 

lisäävät toimenpiteet, kuten 

veronkorotukset, eivät ole tarpeellisia 

päästöjen vähentämiseksi.

Liiallinen lukittautuminen tiettyyn 

teknologiaan kansallisesti on riski, sillä 

globaali autoteollisuus ja koko toimiala 

ovat nopeassa murroksessa. 

LOPPURAPORTTI KESÄKUU 2020

Infrainvestointeja raiteisiin, tiestöön, 

vesiliikenteeseen ja digitaaliseen infraan

vaaditaan. Green Recovery -rahoitus 

(vihreä elvytys) tarjoaa paljon 

mahdollisuuksia ja tulee hyödyntää 

sektorilla täysimääräisesti.
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PÄÄSTÖVÄHENNYKSET KOOSTUVAT PIENISTÄ PUROISTA

Päästövähennysten vesiputous tarvitsee jokaista pientä puroaan, minkä lähempi

tarkastelu paljastaa

TIE VÄHÄHIILISEEN LIIKENTEESEEN – LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TIEKARTTA
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MtCO2/a
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TIEKARTAN KEINOJEN VAIKUTUS VERRATTUNA 

PERUSENNUSTEESEEN TOIMIKOHTAISESTI
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MtCO2/a

Uusiutuvat 

polttoaineet (pääosin 

tavaraliikenteessä)

Kestävät liikenteen 

palvelut ja 

digitalisaatio

Joukkoliikenne ja 

kaupunkien kestävät 

kulkumuodot

Infrapanostukset

liikennejärjestelmään

Autokannan 

uusiutumisen 

vauhdittaminen
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TIEKARTAN TOIMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN PERUSTEET 

AUTOKANNAN UUDISTUMISTA VAUHDITTAVAT TOIMET

Toimi Kuinka otettu huomioon tiekartassa?

Auto- ja 

ajoneuvoveromuutokset

Henkilö- ja pakettiautojen hankinnan vero sulautetaan pieninä portaina vuosittaiseen verotukseen. 

Hankinnan veron aleneminen nopeuttaa autokannan kiertoa. Ajoneuvoveron ympäristöohjaus vahvistuu. 

Oletettu AuT:n arvion mukaisesti tuottavan päästövähennyksiä 280 ktCO2/a henkilöautoissa ja 40 ktCO2/a 

pakettiautoissa vuonna 2030. Vaikutus jatkuu myös vuoden 2030 jälkeen, sillä muutos nopeuttaa 

pysyvästi autokannan kiertoa noin neljällä vuodella. 

Vähäpäästöisten

työsuhdeautojen 

verotusarvon alentaminen

Erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa lasketaan erillisenä verovähennyksenä. Uusista 

autoista noin kolmannes hankitaan työsuhdekäyttöön tai muuten yritysautoiksi. Verotusarvoa alentavalla 

hankintakannusteella saadaan nopeasti autokantaan ladattavia autoja, jotka vapautuvat kuluttajakäyttöön 

edullisina vaihtoautoina noin kolmen vuoden iässä. Oletettu AuT:n arvion mukaisesti 40 ktCO2/a vähennys 

vuonna 2030 henkilöautokannassa. Vaikutus jatkuu myös vuosina 2030–2045, jolloin toimenpide voidaan 

kohdentaa autokannan sähköistymisen nopeuttamiseen. 

Romutuspalkkion 

satunnainen toistaminen

Vanhan auton romutuksen yhteydessä uuden auton hankkivalle tarjotaan 1000-2500 euron 

romutuspalkkio. Romutuspalkkio uudistaa autokantaa poistamalla kannasta vielä liikennekäytössä olevia 

vanhoja suuripäästöisiä autoja ja lisäämällä uusien vähäpäästöisten autojen määrää. Palkkio voitaisiin 

toistaa muutaman vuoden välein kampanjaluonteisena. Oletettu AuT:n arvion mukaisesti 50 ktCO2/a 

vähennys vuonna 2030 henkilöautokannassa. Romutuspalkkiolla on merkitystä myös 2030-luvulla, jolloin 

sitä voidaan käyttää nopeuttamaan vuosina 2000–2010 ensirekisteröityjen autojen poistumista kannasta. 

Raskaan kaluston 

hankintatuki

Sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen hankintatuki kaventaa niiden hintaeroa perinteiseen 

dieselkalustoon nähden. Hankintatuen suuruus riippuisi auton massasta sekä auton hinnanerosta 

perinteiseen dieselkäyttöiseen autoon nähden. Oletettu AuT:n arvion mukaisesti 96 ktCO2/a vähennys 

vuonna 2030. Arvioitu kohdistuvan pakettiautoihin (4200 autoa) ja kuorma-autoihin (1838 autoa) näiden 

lukumäärien suhteessa. Vuoden 2030 jälkeen tuki voidaan kohdistaa esimerkiksi polttokennoautojen 

hankintaan. 

TIE VÄHÄHIILISEEN LIIKENTEESEEN – LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TIEKARTTA
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Lähteet: Autoalan Tiedotuskeskus, 2020. Liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartta. 28.5.2020
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TIEKARTAN TOIMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN PERUSTEET 

INFRAPANOSTUKSET LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN (1/2)

Toimi Kuinka otettu huomioon tiekartassa?

HCT-rekkojen

lisääminen (High

Capacity Transport,

HCT)

Päästövähennyshyödyn oletettu olevan 2 % vuonna 2025 ja 4 % vuonna 2030 vuoden 2020 tason kuorma-

autojen päästötasosta. Päästövähennysvaikutus kohdistuu kuorma-autoihin. Oletettu vakioksi vuoden 2030 

jälkeen. HCT-rekkojen yleistyminen edellyttää investointeja tieinfrastruktuuriin. Investointien hyödyt olisivat 

kaksinaisia: HCT-rekkojen osuuden kasvun lisäksi nykyisen kaluston mittoja ja massoja voitaisiin hyödyntää 

täysimääräisesti.

Tieverkon 

kunnossapidon 

parantaminen

Tiepäällysteen epätasaisuus, päällystevauriot ja urautuminen lisäävät merkittävästi polttoaineenkulutusta ja 

siten myös hiilidioksidipäästöjä. Polttoaineenkulutuksen kasvu johtuu suuremmasta vierintävastuksesta sekä 

epätasaisen pinnan aiheuttamasta ylimääräisestä hidastusten ja kiihdytysten tarpeesta. Erityisesti raskaalla 

liikenteellä epätasainen tienpinta lisää kulutusta, sillä raskaalla kalustolla vierintävastuksen vaikutus 

kulutukseen on suuri. Lisäksi talvikunnossapito vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja päästöihin, sillä lumisella 

ja sohjoisella tienpinnalla vierintävastus on huomattavasti suurempi kuin puhtaalla tienpinnalla. Tutkimusten 

perusteella tienpinnan tasaisuuden vaikutus polttoaineenkulutukseen on suuruusluokkaa 2–8 prosenttia 

ajoneuvolajista ja ajonopeudesta riippuen. Liikenneviraston vuonna 2010 tekemän suuntaa antavan 

laskelman perusteella päällysteiden pintakarkeuksien pienentämisellä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä noin 

140 ktCO2/a. (Väylävirasto 2019). Liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartassa tehdyn 

arvion mukaan päätieverkon paremmalla kunnolla ja tehostetulla talvikunnossapidolla on arvioitu voitavan 

alentaa maantieliikenteessä syntyviä hiilidioksidipäästöjä henkilöautoilla 2,0 prosentilla, pakettiautoilla 2,5 

prosentilla ja kuorma- ja linja-autoilla 5,0 prosentilla. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä vähenisi tällöin 

vuoden 2030 tasolla yhteensä noin 123 ktCO2/a, mikä oletetaan päästövähennykseksi tässä tiekartassa. 

Vaikutus kohdistuu kaikkeen tieliikenteeseen, josta pääosin raskaaseen liikenteeseen.

Raideliikenteen 

sähköistäminen

Perustuen VR:n arvioon bruttosähkövedon osuuden kasvusta 83 %:sta 88 %:iin ennen vuotta 2023 jo 

päätetyillä hankkeilla. Vaikutus arvioitu vakioksi vuoden 2025 jälkeen. Lisäksi huomioitu VR:n arvioimat 

lisähankkeet, joista ei vielä ole investointipäätöksiä, mutta jotka nostaisivat bruttosähkövedon osuuden 91 

%:iin vuoteen 2030 mennessä. Kohdistuu rautatieliikenteen päästöihin.

TIE VÄHÄHIILISEEN LIIKENTEESEEN – LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TIEKARTTA
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Lähteet: VR (2020); Väylävirasto, 2019. Infran ja väylänpidon vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin -Tilannekatsaus. Väyläviraston julkaisuja 47/2019

Liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartta, 2020. Autoalan Tiedotuskeskus;  työryhmän arviot 
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TIEKARTAN TOIMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN PERUSTEET 

INFRAPANOSTUKSET LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN (2/2)

Toimi Kuinka otettu huomioon tiekartassa?

Kulkutapamuutokset: 

raideliikenteen osuuden 

kasvu 

henkilöliikenteessä

Arvioitu, että raideliikenteen osuus henkilöliikenteessä nousee nykyiseltä noin 6%:n tasolta n. 10 %:iin 

vuoteen 2040 mennessä (+0,5%/5v vuosina 2020-2030) ja (+1,5%/5v vuosina 2030-2040). Tämä edellyttää 

ratahankkeita: muutoksen mahdollistajina voivat VR:n mukaan toimia nopeusrajoitusten poistaminen, 

lähiliikenteen kasvu, Suomi-rata (sis. Lento-rata), Pisararata, ja Turun tunnin juna. DigiRata-hankkeessa on 

puolestaan arvioitu, että yli 30 prosentin kapasiteetin lisäys liikenteen hallintaa kehittämällä mahdollistaisi 

merkittävän matkustajamäärän lisäyksen kaupunkiraiteilla. Vrt. perusennusteessa raideliikenteen 

markkinaosuus vuonna 2050 on 5,8 %. Arvioitu vähentävän henkilöliikennettä tieliikenteessä kyseisen 

vuoden lisäisen raideliikenteen verran prosentteina. Raideliikenteen osuus oletettu vakioksi vuoden 2040 

jälkeen.

Kulkutapamuutokset: 

raideliikenteen osuuden 

kasvu tavaraliikenteessä

Arvioitu, että raideliikenteen osuus tavaraliikenteessä nousee 1 %-yks. vuoteen 2025 mennessä ja 2 %-yks. 

vuoteen 2030 mennessä. Raideinvestointeja voidaan osin hyödyntää myös raideliikenteen markkinaosuuden 

kasvattamiseksi henkilöliikenteessä.

Sisävesiliikenteen 

lisääminen 

Oletettu työryhmän arvion mukaisesti päästövähennys 60 ktCO2/a vuonna 2030 (vakio sen jälkeen). Oletettu 

vähentävän kuorma-autoliikenteen päästöjä. Edellyttää arviolta 80 MEUR investointia Saimaan kanavaan, 

mikä lisäisi sisävesirahtia vuoden 2028 jälkeen, sekä väylämaksun poistoa rannikkoliikenteen edistämiseksi.

TIE VÄHÄHIILISEEN LIIKENTEESEEN – LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TIEKARTTA
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Lähteet: VR (2020), työryhmän arviot 
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LOGISTIIKAN JA KULJETUSTEN DIGITALISAATION EDISTÄMINEN

• Digitalisaatiota hyödyntämällä voidaan tavaralogistiikassa toimintaa tehostaa monilla keinoilla kuten esim. 

kuljetusreittien optimoinnilla,  kuorma- ja lastitilan täyttöasteen parantamisella, tyhjänä ajoa vähentämällä paremmalla data-

analytiikkaa sekä keinoälyä hyödyntävällä kuljetussuunnittelulla. Myös automaatio, 3D-tulostus, jakamistalouden ratkaisut 

pakettikuljetuksissa tai first/last-mile-kuljetuksissa sekä kevyet sähköiset liikennevälineet ja droonit ovat tulevaisuuden 

mahdollisuuksia tavaralogistiikassa.

• Lisäksi kuljettajan taloudellista ajotapaa parantavat digitaaliset järjestelmät, digitalisaation mahdollistama 

ajoneuvoyhdistelmien letka-ajo (ajoneuvojen ilmanvastuksen pienentäminen) ja sähköiset kuljetusasiakirjat ovat keinoja 

vähentää CO2-päästöjä.

• Mikään digitalisaation yksittäinen keino ei tuo yksinään suurta vähennystä päästöihin, mutta yhdessä sen mahdollistamilla 

ratkaisuilla saavutetaan merkittävä päästövähennys. 

• Tärkeitä kehityskohteita ovat muun muassa:

– Uudet liiketoimintamallit ja yhteistyömuodot

– Tiedon avoimuus, yhteensopivuus ja jakaminen (mahdollisesti standardien hyödyntäminen)

– Verkkokaupan kasvun aiheuttamien jakelukuljetusten kasvun hallinta.

• Kuljetusasiakkaiden  päätökseen valita vihreämpi valinta vaikuttavat digitaaliset järjestelmät, jotka laskevat erilaisten 

kuljetusratkaisujen todelliset CO2-päästöt tai tarjoavat tarvittaessa erilaisia vaihtoehtoja, jolloin vähähiilisen ratkaisun 

identifiointi ja valinta on oleellisesti helpompaa. Suurimmilla huolitsijoilla on kansainvälisessä liikenteessä tällaisia järjestelmiä 

jo käytössä.

• Pilotteihin on panostettava ja ne on suunniteltava skaalautuviksi.

• Verkkokaupan kasvu voi myös vähentää ostosmatkoja merkittävästi, vaikka sen kaikkia vaikutuksia ei voidakaan vielä 

ennakoida.

Merkittävät, moninaiset tehostumisratkaisut tavaraliikenteessä vähentävät päästöjä

TIE VÄHÄHIILISEEN LIIKENTEESEEN – LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TIEKARTTA
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Lähteet: PALTA (2020); Logistiikan digitalisaatioverkosto, Ramboll (2020): Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutukset kyselyn ja haastatteluiden tuloksia.
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TIEKARTAN TOIMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN PERUSTEET  

KESTÄVÄT LIIKENTEEN PALVELUT JA DIGITALISAATIO (2/2)

Toimi Kuinka otettu huomioon tiekartassa?

Liikenteen hallinta Kaupunkiseutujen sisääntuloväylillä ja kehäteillä liikenteen sujuvuutta voidaan merkittävästi parantaa älykkään 

liikenteen hallinnan keinoin. Arviot vaihtelevat 1–2 prosentin päästövähenemästä aina 8–10 prosentin 

päästövähenemiin asti. Autoalan tiekartassa liikenteen sujuvuuden parantamisen valo-ohjauksen, aktiivisen 

kaistaohjauksen, ruuhkatiedottamisen ja reitinvalintaa avustavien järjestelmien avulla on arvioitu vähentävän 

henkilöautoliikenteen päästöjä suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla noin 1,5 prosentilla. 

Pakettiautoliikenteessä vastaavan osuuden on arvioitu olevan noin 2,0 prosenttia ja linja-autoliikenteessä 3,0 

prosenttia ja kuorma-autoliikenteessä 4,5 prosenttia. Traffic Management Finland on esittänyt saman suuntaisia 

arvioita. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä vähenisi tällöin vuoden 2030 tasolla yhteensä noin 38 ktCO2/a. 

Liikkumista korvaavat 

etätyö ja -palvelut

Liikenne- ja kuljetusalan tiekartassa fyysistä liikkumista korvaavien palveluiden on arvioitu vähentävän liikenteen 

päästöjä vuoden 2030 tasolla noin 80 ktCO2/a. Työ-, työasiointi-, opiskelu-, ostos- ja asiointimatkojen suoritteen 

on arvioitu vähenevän noin 2,5 prosentilla ja vapaa-ajanmatkojen noin 1,5 prosentilla fyysisten matkojen 

korvautuessa etäyhteyksillä. Vähennykset on oletettu kohdistuvan henkilöautopäästöihin.

Logistiikan ja 

kuljetusten 

digitalisaation

edistäminen

Oletettu kattavan automaation, letka-ajon, toiminnanohjauksen ja ohjausprosessien kehittämisen.

Päästövähennyksiä saavutetaan myös rautatieliikenteessä sekä kiinteistöjen käytössä. Tässä päästövähennyksen 

oletettu kasvavan 2,5 %-yks./5v vuosina 2020-2040 saavuttaen tason 10 % vuonna 2040. Vähennys laskettu 

prosentteina vuoden 2020 kuorma-autojen tasosta. 
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TIEKARTAN TOIMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN PERUSTEET 

UUSIUTUVAT POLTTOAINEET

Toimi Kuinka otettu huomioon tiekartassa?

Uusiutuvat polttoaineet 

tavaraliikenteessä ja 

henkilöliikenteessä

Toimiala olisi valmis käyttämään merkittävästi suurempia määriä uusiutuvaa dieseliä, mikäli logistiikan 

asiakkaat sekä biopolttoaineiden tuottajat osallistuvat yhteistyöhön ja saatavuus- ja kustannuskysymykset 

saadaan ratkaistua. Tiekartassa on oletettu biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nousevan 35%:iin vuoteen 

2030 mennessä (perusennuste 2030 = 30%) Tämä edellyttäisi uusiutuvan dieselin osuuden nostoa vuoden 

2030 tasolta (perusennusteessa 43,3%) tasolle noin 50,5%:iin vuonna 2030. Perusennusteessa dieselin bio-

osuus pysyy noin 43%:ssa vuoden 2030 jälkeen. Noston päästövähennysvaikutuksen arvioitu vastaavan 12 

% (5/57) osuutta dieselin päästöistä kultakin vuodelta verrattuna perusennusteeseen olettaen lisäksi 

uusiutuvan dieselin tuottavan keskimäärin 90 % päästövähennyksen fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Oletetaan, että vaikutus kohdistuu kuorma-, linja- ja pakettiautoihin. Koska kyse on yleisestä 

sekoitepolttoaineesta, kohdistuu vaikutus myös henkilöautoihin käytetyn dieselin suhteessa. 

Kokonaisuudessaan vaikutus on vuoden 2030 tasolla noin 448 ktCO2/a.

Biokaasun 

jakeluvelvoite

Perusennusteessa on arvioitu, että autokannassa olisi vuonna 2030 noin 25 000 kaasukäyttöistä 

henkilöautoa, noin 250 pakettiautoa ja noin 2 300 kuorma-autoa. Määrät ovat melko maltillisia, sillä 

kaasunjakeluverkko on maantieteellisesti suhteellisen kattava, kaasuautojen hankintahinta ja 

käyttökustannukset ovat suhteellisen edulliset ja kaasuautojen valikoima on eri ajoneuvoluokissa melko hyvä.

Raskaassa kalustossa kaasuautojen kysynnän on tulevina vuosina ennakoitu kasvavan. Autoalan 

käyttövoimaennusteiden mukaan kaasukäyttöisten autojen määrä kasvaa autokannassa perusennustetta 

nopeammin. Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrän autokannassa vuonna 2030 on arvioitu olevan noin 40 

000. Kaasukäyttöisten pakettiautojen määräksi on arvioitu noin 5 000 ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen 

noin 3 500, mikäli paketti- ja kuorma-autojen hankintakannuste toteutettaisiin 2020-luvulla neljän vuoden 

mittaisena. Perusennusteessa biokaasun osuuden jaellusta liikennekaasusta on vuonna 2030 arvioitu olevan 

noin 45 prosenttia. Mikäli biokaasun jakeluvelvoite asetettaisiin 65 prosenttiin, kaasuautokannan päästöt 

vähenisivät autoalan käyttövoimaennusteen mukaisilla kaasuautomäärillä noin 40 000 CO2-tonnilla vuoden 

2030 tasolla. Maltillisimmilla perusennusteen kaasuautomäärillä päästöjen vähenemä olisi 65 prosentin 

jakeluvelvoitteella 23 000 tonnia. Tässä tiekartassa vaikutukseksi oletetaan 40 ktCO2/a vuonna 2030.
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TAVARALIIKENNE PALVELEE TEOLLISUUTTA JA 

KAUPAN ALAA 

• Tavaraliikenne palvelee teollisuuden ja kaupan alaa luonnollisesti koko materiaalisen arvoketjun osalta.

• Merkittäviä osakokonaisuuksia tavaraliikenteen päästöjen kannalta ovat

– Vähittäiskauppa

– Rakennusteollisuus ja rakentaminen

– Vientiteollisuus (metsä-, kemian-, metalli- ja teknologiateollisuus)

• Logistiikka-ala ei voi toteuttaa päästövähennyksiä yksin tyhjiössä, vaan ratkaisut on löydettävä yhdessä kaupan ja 

teollisuuden kanssa. 

• Päästövähennysten mahdolliset kustannusvaikutukset välittyvät herkästi globaalissa kilpailussa toimivaan 

vientiteollisuuteen.
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TAVARALIIKENNE PALVELEE TEOLLISUUTTA JA 

KAUPAN ALAA 
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http://www.logistiikkayritykset.fi/ajankohtaista/artikkeli/tuore-selvitys-liikenteen-ja-logistiikan-paastojen-puolitus-vuoteen-2030-mennessa-on-mahdollista-tehokkaita-toimia-tarvitaan-valittomasti.html
http://www.logistiikkayritykset.fi/media/uutiset/200616-tiedote_liikenteen-ja-logistiikan-tiekartta_julkaisuvapaa-ti-16.6.-kello-9.00.pdf
http://www.logistiikkayritykset.fi/media/uutiset/200616-tiivistelma_liikenteen-ja-logistiikan-tiekartta.pdf
http://www.logistiikkayritykset.fi/media/uutiset/200612-liikenteen-ja-logistiikan-tiekartta-poyry-loppuraportti-200612-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CcpVUFCYThc&feature=youtu.be
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