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Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
ja energiankulutuksen vähentämiskeinot
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Lähde: TransEnergy Consulting



Fossiilittoman liikenteen loppuraportti:
- tieliikenteen päästönvähennyskeinot
1. Vaihtoehtoiset käyttövoimat

• Biopolttoaineet: jakeluvelvoite
• Biokaasu: jakeluvelvoite, 

polttoaineverotus, kuorma-autoille 
hankintatukea

• Sähkö: autohankinnat, latausinfra

2. Liikennevälineiden 
energiatehokkuuden parantaminen
• HA ja PA: autokannan uudistaminen 

(taloudellinen ohjaus)
• Bussit ja kuorma-autot: sähkö- ja 

kaasuautojen hankintatuki

3. Liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden parantaminen
• Maankäyttö, matkaketjut, palvelut, 

digitalisaatio, logistiikka,… 

4. Liikenteen hinnoittelu ja verotus
• Päästökauppa: selvitetään mahd
• Verotus: hankinta → auton käyttö
• Tietullit ja ruuhkamaksut: 

• Lisäksi loppuraportti sisältää 
raideliikenteen, vesiliikenteen ja 
ilmaliikenteen osuuden keinot
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Lisätietoja: LVM:n verkkopalvelu



Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi
- Soveltamisala 
• Julkisen sektorin ajoneuvo- ja palveluhankinnat

• Ajoneuvojen ostaminen, vuokraaminen, leasing, osamaksukauppa.

• Liikennepalvelujen kuten joukkoliikenne- ja henkilökuljetuspalvelujen sekä 
jätekeräys- tai postipalvelujen hankinnat. 

• Koskee uusia hankintoja tai sopimuksia, jotka ylittävät EU-kynnysarvot

• Tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvot tällä hetkellä 214 000 € ja 
erityisalojen hankinnoissa 428 000 €

• Valtion keskushallintoviranomaisille kynnysarvo 139 000 € 
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Puhtaiden ajoneuvojen direktiiivi:
- kevyt ajokalusto (M1, M2 ja N1)

2021-2025 2026-2030

38,5% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

38,5% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

M1, M2

N1

Puhtaaksi henkilöautoksi, 
pakettiautoksi tai pienlinja-autoksi 

kuuluu ensimmäisen hankinta-
ajanjakson aikana enintään 

50 CO2 g/km päästöinen ajoneuvo

Toisen hankinta-ajanjakson aikana 
puhtaaksi em. kategorian autoksi 
katsotaan 0 CO2 g/km päästöinen 
ajoneuvo (sähköauto, vetyauto)
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Puhtaiden ajoneuvojen direktiiivi:
- kuorma-autot (N2 ja N3)

2021-2025 2026-2030

9% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

15% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

N2, N3
Puhtaaksi ajoneuvoksi luokitellaan 

ajoneuvo, joka kulkee 100% 
jakeluinfradirektiivin 2014/94/EU 

määritelmän mukaisella 
vaihtoehtoisella polttoaineella 

(biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety) 

Biopolttoaineiden osalta 
vaatimuksena on, että tuotannossa ei 

ole käytetty ns. high-ILUC raaka-
aineita
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Puhtaiden ajoneuvojen direktiiivi:
- bussit (M3)

2026-20302021-2025

41% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

59% 
ajoneuvoista 

tulee olla 

puhtaita

M3
Puhtaaksi ajoneuvoksi luokitellaan 

ajoneuvo, joka kulkee 100% 
jakeluinfradirektiivin 2014/94/EU 

määritelmän mukaisella 
vaihtoehtoisella polttoaineella 

(biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety) 

Biopolttoaineiden osalta 
vaatimuksena on, että tuotannossa ei 

ole käytetty ns. high-ILUC raaka-
aineita

Soveltamisala ei koske 
kaukoliikenteen linja-autoja 

(M3: alaluokat II ja III)

Täyssähköbusseja 

20,5%
Täyssähköbusseja 

29,5%



Rakennusten 
energiatehokkuus-

direktiivin (EPBD) muutos
Latauspisteet ja latausvalmiudet



Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
muutos (2018/844)
• Direktiivin muutos osa komission puhtaan energian pakettia 30.11.2016 
• Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistiin 19.6.2018
• Direktiivimuutoksella pyritään  

• nopeuttamaan olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia
• lisäämään älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa

• Lisäksi mukana mm. rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmät, pitkän 
aikavälin peruskorjausstrategia ja yli 70 kW ilmastointijärjestelmien tarkastus 
(tai vaihtoehtoiset menettelyt)

• Direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset piti saattaa voimaan viimeistään 10.3.2020 (myöhästyi)
• Hallituksen esitys eduskunnalle annettu 19.3.2020, laki hyväksytty 16.10.2020
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Vuonna 2019 ladattavien autojen osuus 
ensirekisteröinneistä oli 6,9 %
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Ladattavien autojen suosio lähti kasvuun 
2010-luvun loppupuolella
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Liikenteessä olevat ladattavat henkilöautot

täyssähköautot ladattavat hybridiautot

Henkilöautokanta 
31.12.2019:  
- yhteensä 2 720 307 kpl
- ladattavia autoja 1,1 %
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Lähde:
Traficom



Uusien käyttövoimien osuudet (2019):
- henkilö- ja pakettiautot
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Henkilöautokanta (2019): 2 720 307 Pakettiautokanta (2019): 330 671

Uudet käyttövoimat 31.12.2019:
43 128 kpl (1,6 %) 

Uudet käyttövoimat 31.12.2019:
1 122 kpl (0,3 %)

Lähde:
Traficom



Uusien käyttövoimien osuudet (2019)
- bussit ja kuorma-autot
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Bussikanta (2019): 12 577 Kuorma-autokanta (2019): 95 141

Uudet käyttövoimat 31.12.2019: 
126 kpl (1,0 %)

Uudet käyttövoimat 31.12.2019: 
377 kpl (0,4 %)

Lähde:
Traficom



Neljä lataustapaa

• Lataustapa 1 – Sähköpyörien ja kevyiden 

sähköajoneuvojen lataus 
• Pistoke: Schuko/suko

• Lataustapa 2 – Hidaslataus, (teho 1,4…2,3 kWt; 

pitkäaikainen lataus: suositus max. 1,8 kW) 
• Pistoke: Schuko / suko

• Lataustapa 3 – Peruslataus (teho 3,7–22 kW) 
• Pistoke: Type 1, Type 2

• Lataustapa 4 – Pikalataus, teholataus 

(tasavirta; teho n. 22-150 kW) 
• Pistoke: CCS Combo, CHAdeMO

• Tulossa: ns. kotipikalataus (3-vaihevirrasta 

muunto tasavirraksi; n. 10/20 kW teho)
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HUOM! Kolmivaihevirta (11/22 kW 
latauspisteet) ei käy kaikkiin autoihin



Mikä tahansa pihalta löytyvä pistorasia 
ei sovellu latauspisteeksi…
Riskejä mm.

• Pistorasian kunto

• Kaapeloinnin kunto

• Kaapelin reititys ja paksuus

• Muu sähkökuorma

• Muut riskit
• Irralliset ajastimet
• Jatkoroikat
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Lämpötolppa ei aina sovellu lataukseen
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Esimerkki 1990-luvulta, 
Kajaanin postin 
230 V / 16 A latauspiste 

(kuvat: Vesa Peltola, 1998)

Pitkään sanottiin, että Suomessa olisi 
1,5 miljoonaa valmista latauspistettä, 
mutta se ei enää pidä paikkaansa.

• 1990-luvun ”sähköautobuumin” aikaan 
latausasemina käytettiin usein 
lämpötolppia
• ajastin ohitettu

• Nykyään lämpötolppaa (schuko-pistorasia) 
suositellaan lähinnä tilapäiseen lataukseen

• Jos sisätilanlämmitys on sallittua, 
sähköauton lataus lämpötolpasta on 
yleensä turvallista

- sähköturvallisuus varmistettava!



EPBD-muutos – latauspisteitä koskeva osuus
- käsitteitä

• Latausvalmius = putkitus, johon voidaan myöhemmin 
asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen 
latauspisteitä varten tai kaapelointi sähköajoneuvojen 
latauspisteitä varten

• Latauspiste = jakeluinfradirektiivin (2014/94/EU) liitteen 2 
mukainen normaalitehoinen (Type 2 –standardi) tai 
suuritehoinen (CCS Combo) latauspiste
• Asuinrakennukset: ei vaatimuksia latauspisteelle
• Ei-asuinrakennukset: vain Type 2 tai CCS Combo kelpaa

• Lämpötolppa tai muu kotitalouspistorasia ei täytä vaatimuksia

• Laajamittainen korjaus = rakennuksen vaippaan tai teknisiin 
järjestelmiin kohdistuva korjausten jälleenrakentamis-
kustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 
25 % rakennuksen arvosta (pois lukien  rakennusmaan arvo) Kuvat:  SESKO

CCS Combo

Type 2

Vesa Peltola



EPBD:n latauspiste- ja –latausvalmius-
vaatimukset
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Rakennus Rakennuksen kategoria Vaatimukset autopaikkamäärän (ap) mukaan *
(suluissa direktiivin vaatimukset)

Latauspisteet Latausvalmius
Asuinrakennukset
• Muut kuin mikro-

yrityksen omistamat 
ja käyttämät rak.

Uudet ja laajasti korjattavat
• jos tarvitaan rakennuslupa

Ei vaatimuksia
(Ei vaatimuksia)

Yli 4 ap: kaikkiin
(Yli 10 ap: kaikkiin)

Muut asuinrakennukset Ei vaatimuksia
(Ei vaatimuksia)

Ei vaatimuksia
(Ei vaatimuksia)

Ei-asuinrakennukset
• Muut kuin mikro-

yrityksen omistamat 
ja käyttämät rak.

Uudet ja laajasti korjattavat
• jos tarvitaan rakennuslupa

• 11–50 ap: 1 kpl
• 51–100 ap: 2 kpl
• Yli 100 ap: 3 kpl
(Yli 10 ap: 1 kpl)

• 11–30 ap: 50 % ap:sta
• 30–74 ap: 15 kpl
• 75– ap: 20 % ap:sta
(Yli 10 ap: 1/5 ap:sta)

Uudet ja laajasti korjattavat 
pysäköintitalot **

Ei vaatimuksia
(Ei vaatimuksia)

Latausvalmius kaikkiin
(Ei vaatimuksia)

Muut ei-asuinrakennukset Yli 20 ap: 1 kpl (→ 31.12.2024)
(Yli 20 ap: 1 kpl)

Ei vaatimuksia
(Ei vaatimuksia)

* Vain jos P-alue on rakennuksen sisällä tai sen fyysisessä yhteydessä
** Vain ne uudet ja laajasti korjattavat P-talot, jotka ovat asuinrakennuksia varten.



Poikkeukset latauspiste- ja 
valmiusvelvoitteisiin
• Velvoitteet eivät koske rakennuksia, joiden omistajana ja käyttäjänä on

mikroyritys (alle 10 työntekijää JA tase tai liikevaihto max. 2 M€/vuosi)
• esim. pieni kuntaomisteinen kiinteistöyhtiö voi jäädä velvoitteiden ulkopuolelle

• Velvoitteet koskevat laajasti korjattavia rakennuksia vain, jos kaikki seuraavat 
kriteerit täyttyvät:

1. Korjaus tarvitsee rakennusluvan (10.3.2021 jälkeen vireille tulleet lupahakemukset)
2. Kyseessä on laajamittainen korjaus (korjauskustannus yli 25 % rakennuksen 

jälleenhankinta-arvosta)
3. Korjaus kohdistuu pysäköintialueeseen seuraavasti:

• Rakennuksen sisällä olevat pysäköintipaikat: korjaus kattaa pysäköintialueen 
sähköjärjestelmän tai rakennuksen sähköjärjestelmän

• Rakennuksen fyysisessä yhteydessä olevat pysäköintipaikat: korjaus kattaa rakennuksen 
pysäköintipaikat tai rakennuksen sähköjärjestelmän
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Julkiset kaasuntankkaus-
ja latauspisteet



Julkiset lataus- ja tankkauspisteet
- jakeluinfratuen vaatimuksia (587/2020)
• tuen kohteena oleviin kaasun tankkauspisteisiin tai latauspisteisiin liittyvät 

toiminnanharjoittajien väliset sopimukset perustuvat avoimuuteen, 
tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen;

• kaasun tankkauspiste taikka ajoneuvojen suuritehoinen tai normaalitehoinen 
latauspiste on vapaasti kaikkien käyttäjien ja kuluttajien käytettävissä:
• ilman syrjiviä ehtoja lukuun ottamatta tarpeellisia tunnistus-, käyttö- ja maksuehtoja
• kaikkina vuorokauden aikoina lukuun ottamatta välttämättömiä korjaus-, huolto- ja 

ylläpitokatkoja

• Julkiselle lataus- ja tankkauspisteille on lisäksi teknisiä vaatimuksia
• Mm. julkiseksi latauspisteeksi ei käy lämpötolppa tai muu kotitalouspistorasia
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Vuoden 2020 tarjouspyyntö-
kierros 1.10. – 31.10.2020

• Energiavirasto vastuutahona 

• Muutoksia edellisiin kierroksiin: 
• v. 2020 ei enää tueta normaalitehoisia 

latauspisteitä (teho 3,7-22 kW)
• Pikalatauspisteet: etusijalla kunnat, 

joissa niitä ei vielä ole yhtään 
(jopa 55 % tukea)

• Lisätietoa: 
• www.energiavirasto.fi/liikenteen-

infratuki
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Liikenteen infratuki 
2018-2021

http://www.energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki


Kokonaiskustannus per tankkausasema/ 
latauspiste vuoden 2019 kilpailutuksessa
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Lähde: Liikenteen 
jakeluinfratuki 
informaatiotilaisuus
1.9.2020



• Sähköautojen julkiset latauspisteet. Selvitys ja 
suosituksia. (Kuntaliitto 2015)
• saatavissa sähköisenä julkaisuna maksutta Kuntaliitosta 

verkkokaupasta (http://shop.kunnat.net )

• Sähköajoneuvojen lataussuositus (SESKO 2019)
• saatavissa maksutta SESKO ry:n verkkopalvelusta

• Motivan verkkosivuilta
• Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon –opas 

www.motiva.fi/latauspisteopas
• Sähköauton ostajan ABC –opas 

(www.motiva.fi/valitse_auto_viisaasti )

• Kysymyksiä sähköautoista (SATL 2020)
• saatavissa maksutta SATL:n verkkopalvelusta

Lisätietoa latauspisteistä ja
sähköautoista
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http://shop.kunnat.net/
http://www.motiva.fi/latauspisteopas
http://www.motiva.fi/valitse_auto_viisaasti


Mitä kunnan kannattaa 
tehdä jo nyt?



Suositeltavia toimenpiteitä kunnissa

1. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi: autojen ja kuljetuspalvelujen hankintatarve 
• Henkilö- ja pakettiautot: hankintamäärien kartoitus (→ sähköautojen määrät)
• Kuorma-autot ja bussit: hankintamäärien kartoitus + mitä polttoaineita on saatavilla ja 

miten kaupunkibussien pakollinen sähköauto-osuus hoituu (latausinfra!)?

2. Kiinteistöjen latauspisteet ja latausvalmiudet: kuntakonsernin kiinteistöt 
• Uudet ja laajasti korjattavat rakennukset: asuinrakennukset, asuinrakennuksia varten 

olevat P-talot ja muut ei-asuinrakennukset → velvoitteet  huomioon
• Muut rakennukset (olemassa olevat ei-asuinrakennukset): yli 20 autopaikan ei-

asuinrakennusten kartoitus (rakennettava 1 latauspiste 31.12.2024 mennessä)
• Huomaa rajoitukset (rakennuslupa; ei koske mikroyrityksiä; laajamittainen korjaus)!

3. Julkiset kaasuntankkausasemat ja latauspisteet: kuntakonsernin jakeluinfra
• Pohdittavaksi, onko tarvetta osallistua vuoden 2021 tarjouspyyntökierrokselle?

4. Maankäyttö ym. keinot (lataus- ja tankkauspisteiden yleissuunnitelma?)
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• Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (CVD) toimeenpano
• Koskee autojen ja tiettyjen kuljetuspalvelujen hankintoja
• Lakiesitys eduskuntaan 2020, koskee 2.8.2021 alkaen

tehtäviä hankintoja (lain tarkka sisältö selviää syksyn aikana)

• Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano tuo 
latauspiste- ja latausvalmiusvelvoitteita rakennusten 
pysäköintialueille
• Uudet ja laajasti korjattavat: latauspisteitä ja -valmiuksia
• Olemassa olevat ei-asuinrakennukset (yli 20 autopaikkaa)

• Julkiset kaasuntankkaus- ja latausasemat
• Tukea tarjolla Energiavirastolta v. 2018-21

• Valmistautuminen kannattaa jo aloittaa

Yhteenvetoa
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos!
Vesa Peltola
09 771 2054
vesa.peltola@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/



