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Lähde: Tilastokeskus 



Kokonais- ja tieliikenteen energian 
kulutus 2021

333%

83%

Lähde: Tilastokeskus 



Kasvihuonekaasupäästöt 2019 ja 
niiden vähennystavoitteet 2030 
mennessä 

LULUF (nielut + - ?)

Päästökauppa

23 milj. t Co2 ekv

- 43% (2005 = 33 t Co2 ekv)

Taakanjako

33 milj. t Co2 ekv

- 30% (2005 = 36 t Co2 ekv)



Tieliikenteen päästöt ja niiden  
vähennystavoitteet 2030 
(milj. t Co2 ekv) 
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Miksi tieliikenteellä haastavat 
tavoitteet?

• Ilmakehän kannalta on yhdentekevää 

mistä tuutista päästöt tulevat ja missä 

niitä vähennetään

• Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta 

tärkeää on, että 

päästövähennyskeinot ovat tehokkaita

• Liikenteessä päästövähennykset 

saavutetaan pienemmillä 

yhteiskunnallisilla kustannuksilla kuin 

muualla taakanjakosektorilla



Suomen tie – kaikki energiapolitiikan 
ohjauskeinot käytössä

• Jakeluvelvoitelain mukainen 

uusiutuvien polttoaineiden 

sekoitevelvoite

• Polttoaineiden jakelijoilla velvoite sekoittaa 

uusiutuvaa polttoainetta tietty osuus 

fossiilisen bensiinin ja/tai dieselin lisäksi 

myytävään polttoaineeseen  

• Uusiutuva osoitettu kestäväksi

• Sähkö- ja kaasuautoilun 

edistäminen

• Polttoaineverotus

• Auton hankinnan verotus & ajoneuvovero

• Hankintatuki

• Muu edistäminen (esim. paikoitus ja 

joukkoliikennekaistat)

• Informaatio-ohjaus

• Lataus- ja tankkausinfratuet



Biopolttoaineiden kestävyys – mistä 
on kysymys?



Vanhan ja muutetun jakeluvelvoitelain 
mukaiset sekoitevelvoiteosuudet

Biopolttoaineet 

RFNBO



Julkiset asiointi-, pika- ja 
suurteholatauspisteet, 
keväällä 2022



Täyssähköautot vs. pikalatauspisteet



Lähde: Eurooppaneuvosto



Lähde: Eurooppaneuvosto



• Suunnattu yrityksille, yhteisöille ja kunnille

• Dynaaminen tarjouskilpailu

– Ensimmäinen kierros kesällä (5 + 1 milj. €)

– Toisen kierroksen tarjousten jättöikkuna 5.-26.10. (7,4 + 2 milj. €)

• Kattaa osan investointikustannuksista

– Karkeasti noin kolmasosan 

– Maksetaan investoinnin valmistumisen jälkeen

Sähköautojen pikalatauspisteiden ja 
vedyn tankkausasemien tieliikenteen  
investointituen tarjouskilpailu 2022



• Tarjouskilpailuun osallistuminen

– Matala kynnys

– Ei ennakkoehtoja, vain voittaneilla hankkeilla päätösmaksu

• Tarjouskilpailun neuvonta ja osallistujan ohje

– https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

– infratuki@energiavirasto.fi

Sähköautojen pikalatauspisteiden ja 
vedyn tankkausasemien tieliikenteen  
investointituen tarjouskilpailu 2022 

https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki


KIITOS – KAASU POHJAAN!

@Pekka_Ripatti 

pekka.ripatti@energiavirasto.fi

www.energiavirasto.fi
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