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LIIKENTEEN VAIHTOEHTOISTEN KÄYTTÖVOIMIEN JAKELUVERKKO – KANSALLINEN OHJELMA
Johdanto
EU:n direktiivi 2014/94/EU liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin
käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi) tuli voimaan lokakuussa 2014. Direktiivin mukaan kaikkien jäsenmaiden tulee 18.11.2016 mennessä laatia kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan
liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Kansallisessa toimintakehyksessä tulee esittää sekä liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia koskevat tavoitteet vuosille
2020 ja 2030 sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan.
Direktiivin toimeenpanemiseksi asetettiin työryhmä, jonka toimikausi oli 15.10.2015
- 14.10.2016. Toimikautta jatkettiin lokakuussa kuukaudella, 18.11.2016 asti. Loppuraportti valmistui 9.11. Se pitää sisällään kolme eriävää mielipidettä ja viisi täydentävää mielipidettä. Työryhmän loppuraportti toimi pohjana kansalliselle ohjelmalle.
Ohjelman pääasiallinen sisältö
Ohjelmassa asetetaan kansalliset tavoitteet liikenteen eri käyttövoimien käytölle,
vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen määrille sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkolle. Käyttövoimien osalta Suomen kansallisena tavoitteena on,
että tieliikenne vuonna 2050 olisi vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön ja muiden
toimien ansiosta lähes nollapäästöistä. Merenkulun tavoitteena on, että merenkulun
kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät vuoteen 2050 mennessä 40 % LNG:n ja biopolttoaineiden käytön ja muiden toimenpiteiden ansiosta. Lentoliikenteen tavoitteena olisi vähintään 40 prosentin uusiutuvien tai muiden päästöjä vähentävien ratkaisuiden
osuus vuonna 2050.
Ohjelmassa esitetään, että kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat vaihtoehtoisten käyttövoimien (sähkö, vety, maa- ja biokaasu sekä nestemäiset biopolttoaineet myös korkeina pitoisuuksina) käyttöön soveltuvia jo vuonna 2030. Vuoden 2025
tavoitteena on, että 50 % uusista henkilö- ja pakettiautoista voisi kulkea jollakin
vaihtoehtoisella käyttövoimalla ja vuoden 2020 tavoitteena on 20 % osuus. Raskaan
kaluston osalta tavoitteena on, että 60 % uusista kuorma- ja linja-autoista olisi yhteensopivia jonkin vaihtoehtoisen käyttövoiman kanssa vuonna 2025 ja 40 % jo
vuonna 2020. Raskaan kaluston luvut pitävät sisällään kuorma- ja linja-autot, jotka
on tyyppihyväksynnän kautta hyväksytty käyttämään biopolttoaineita myös korkeina,
jopa 100 prosentin pitoisuuksina. Tällaisia autoja on Suomen kuorma-autoista ja linja-autoista tällä hetkellä jo noin 30 %.
Kansallisessa ohjelmassa latauspisteverkoston mitoituksen pohjaksi asetetaan noin
20 000 sähköauton määrä vuonna 2020 ja vähintään 250 000 sähköauton määrä
vuonna 2030. Julkisia latauspisteitä tulisi näin ollen olla vähintään 2000 kappaletta
vuonna 2020 ja 25 000 kappaletta vuonna 2030.
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Kaasukäyttöisten autojen tavoitteeksi asetetaan vähintään 5000 autoa vuonna 2020 ja
50 000 autoa vuonna 2030. Liikennekaasun (maa- ja biokaasu) jakeluasemia olisi
noin 50 kappaletta vuonna 2020. Vetyasemia olisi vuonna 2030 yhteensä noin 20
kappaletta. Vetyautojen lukumäärä sisältyisi osaksi sähkökäyttöisten autojen tavoitetta.
Nesteytetyn maa- ja biokaasun osalta tavoitteena on, että kaikissa Suomen TEN-T
ydinverkkoon kuuluvissa satamissa (Hamina-Kotka, Helsinki, Naantali ja Turku) olisi mahdollisuus bunkrata LNG:tä tai LBG:tä viimeistään vuonna 2025. Lisäksi Porin
ja Tornion LNG-terminaalien yhteyteen tulee bunkrausmahdollisuus terminaalien
valmistuessa. Sisävesiliikenteen osalta tavoitteena on, että Saimaan syväväylillä kulkevien alusten mahdollinen LNG/LBG-tarve katettaisiin liikkuvalla bunkrauspisteellä tms. Lappeenrannan Mustolassa viimeistään vuonna 2030.
Lentoliikenteessä tavoitteena on tehdä Helsinki-Vantaan lentoasemasta vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöön panostava Green hub -lentoasema, jossa uusiutuvaa lentopolttoainetta olisi kaikkien lentoyhtiöiden saatavilla, vuoteen 2020 mennessä.
Green hub -lentoasemalla vaihtoehtoisia käyttövoimia edistettäisiin vahvasti myös
aseman terminaaliliikenteessä.
Kansallisessa ohjelmassa esitetään, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä
sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennetaan markkinaehtoisesti. Rakentamisessa voidaan hyödyntää erilaisia, olemassa olevia EU- ja/tai kansallisia tukia. Rakentajina toimivat pääosin erilaiset energiayhtiöt ja muut kaupalliset
toimijat (esim. kauppakeskukset, pysäköintioperaattorit jne.). Ensimmäisenä rakennetaan kannattavimmat alueet eli suuret ja keskisuuret kaupunkiseudut. Muut alueet
ja toimenpiteet niiden rakentamiseksi arvioidaan viimeistään vuonna 2020.
Vaikka rakentamisen lähtökohtana on markkinaehtoisuus, tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin runsaasti uusia toimia. Näitä voisivat olla muun muassa jakeluvelvoitelain uudistaminen, olemassa olevien taloudellisten ohjauskeinojen, mm.
auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverotuksen ja energiatukien käyttö ja/tai uusien taloudellisten ohjauskeinojen kehittäminen, työsuhdeautoedun verotuksen mahdollinen
muuttaminen, julkisten hankintojen hyödyntäminen, informaatio-ohjauksen kehittäminen, kansainvälinen ja EU-tason vaikuttaminen sekä tutkimus ja kehittäminen.
Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusarviointeja jatketaan ja tarkennetaan osana pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman laadintaa ja toteuttamista. Päätökset toimenpiteistä tehdään erikseen myöhemmin.
Kuntien ei odoteta itse rakentavan tai rahoittavan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentamista, vaan niiden tehtävänä on osallistua tarpeellisilta osin tämän
infran suunnitteluun sekä huolehtia infran linkittymisestä muuhun liikenneverkkoon
paikallistasolla. Poikkeuksen saattavat muodostaa kuntien/joukkoliikenne viranomaisten kilpailuttaman joukkoliikenteen vaatimat jakeluverkkoratkaisut (esim. sähköbussien latausinfra). Kuntien tulee huolehtia myös siitä,
että alueiden käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa varataan jakeluinfralle tarvittavat alueet.
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Esitys
Edellä olevan perusteella esitetään, että valtioneuvosto hyväksyy Suomen kansallisen
ohjelman liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta Euroopan unionin
komissiolle toimitettavaksi.

