
F. Hiilineutraaliusaikataulu 
 

Suomen kunnianhimoisesta tavoitteesta olla hiilineutraali vuonna 2035, juontaa moni 

polttoaineiden hintaa nostavan tiukennus mm. biojakeluvelvoite, joka olisi vuonna 2030 jopa 

34%, EU:n vaatiessa 14%. 

 

Suomen asukastiheys on maailman pienimpiä ja maamme on pinta-alaltaan Euroopan 

viidenneksisuurin. Reilusti sekä Eurooppaa, että muuta maailmaa kunnianhimoisempi 

hiilineutraaliusaikataulu johtaa muuta maailmaa tiukempiin, liikkumista hankaloittaviin 

ratkaisuihin heikentäen mahdollisesti myös kestävää kehitystä. Erittäin harvan asukastiheyden 

Suomi kurittaa kansalaisiaan ilman vastaavaa hyötyä. 
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Stop! Autoilijoiden kuritukselle! -kansanliikkeellä on vireillä ”Tolkkua 

päästövähennystavoitteisiin”- kansalaisaloite, jolla pyritään vaikuttamaan Suomen 

hiilineutraaliusaikatauluun siten, että se muutetaan 15 vuotta myöhemmäksi, takaisin EU:n 

tavoitevuoteen 2050, kestävän kehityksen turvaamiseksi.  

EU:n tieliikenteen päästöt ovat koko maailman tieliikenteen päästöistä 3,9 prosenttia. Suomen 

tieliikenteen päästöt taas ovat maailman päästöistä 0 prosentin osia. 
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Keinot 
12 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Ilmastopolitiikan tulee olla realistista, oikein aikataulutettua ja vaikuttavaa. Meidän tulee edistää 

vähäpäästöisiä teknologioita niin nopeasti kuin se on kansaa ja taloutta romuttamatta 

teknistaloudellisesti mahdollista. Suomen hiilineutraaliustavoite on siirrettävä vuoteen 2050. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Koko hiilineutraalisuus on suurta huijausta ja bisnestä tietyille tahoilla. Hiilidioksiidi on kasvien 

elämän ehto. Ei hiilidioksiidia, ei kasveja. Ei kasveja - ei elämää. 

 

Vapauden liitto 

Suomi on jo nyt 'hiilinegatiivinen'. Jos siis pyritään 'hiilineutraaliuteen', niin se tarkoittaisi hiilen 

polton lisäämistä. Koko hiilineutraaliuskeskustelu on vihreää horinaa. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Viittaan aiempiin vastauksiin. Kulutuksen ja kuljetustarpeen vähentäminen, Julkisen liikenteen 

kehittäminen isoissa kaupungeissa, Turha kerskakulutusliikkuminen pois. symbolisesti 

moottoriurheilun voisi kieltää kokonaan turhakkeena. 

 

Suomen Keskusta 

Tavoite on perusteltu jo senkin takia, että Suomen kannattaa pyrkiä eroon venäläisten ja sheikkien 

hallitsemista fossiilisista polttoainemarkkinoista, joka on altis maailmanpolitiikan heilahduksille. 

Siksi kotimaiset uusiutuvat polttoaineet ovat kestävintä tulevaisuutta.  

Ilmastonmuutoksen hillintä tuo Suomelle uutta yrittäjyyttä, työtä ja vaurautta, jos vain tartumme 

sen mahdollisuuksiin. Ilmastotoimet on tehtävä sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella 

tavalla. Lisäksi on huomioitava, että hiilineutraalisuustavoite koskee kaikkia päästöjä, ei vain 

liikennettä. Asiaan vaikuttaa mm. se. että kuinka esimerkiksi teollisuuden päästöt vähenevät 

uudenlaisen teknologian myötä. 

 

Vasemmistoliitto 

Päästöjen leikkaaminen kaikilla sektoreilla sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Reilun 

siirtymän investointien vauhdittaminen ja vihreiden työpaikkojen luominen Suomeen. Uusiutuvan 

energiainfrastruktuurin rakennuttaminen. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Tärkeintä on panostaa fossiilivapaan energiantuotannon merkittävään lisäämiseen, jotta 

fossiilisista polttoaineista päästään eroon, vaikkei aivan 100% fossiilivapautta tarvitsekaan 

tavoitella. Lisäämällä fossiilivapaan energian tarjontaa muutkin ongelmat ratkeavat osin itsestään. 

Tässä keinoina on sekä uusiutuvan energian lisärakentaminen, että myös ydinvoima ja järkevässä 

määrin biopohjaiset polttoaineet yhä tulevaisuudessakin. Maankäyttösektorille järkevä tavoite on 

pysyä hiilinieluna, mutta niiden varaan ei voi tavoitetta liikaa laskea, sillä esim. metsien kasvuun 

liittyy monia epävarmuuksia, metsätuhoriskeistä alkaen. Voimme saada taloudellista hyötyä ja 



synnyttää uusia työpaikkoja viemällä muihin maihin yritystemme kautta edistyksellistä 

teknologiaa, joka auttaa selviämään ilmastonmuutoksesta. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Päästökauppa, hiilitullit ja haittojen hinnoittelu. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Hiilineutraali Suomi 2035 saavutetaan, kun päästövähennykset ovat kustannustehokkaita, 

markkinaehtoisia ja teknologianeutraaleja. Päästökauppa ja päästöjen hinnoittelu oikein on 

keskeisin keino. Markkinat päättävät loput. 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin kansallisesti, 

EU-tasolla kuin kansainvälisestikin. Suomen tulee olla ilmasto- ja ympäristöystävällisen teknologian 

kärkimaa. Tämän edistämiseksi tarvitsemme pitkäjänteistä ja ennustettavaa päätöksentekoa, jotta 

yritykset uskaltavat panostaa kehitykseen ja innovaatioihin. Meidän on edistettävä vihreää 

siirtymää, luovuttava fossiilisista polttoaineista ja lisättävä uusiutuvan energian tuotantoa. Myös 

liikenteen päästöjä on vähennettävä. Haluamme panostaa tutkimukseen, kehitykseen ja 

innovaatioihin, jotka lisäävät energia- ja resurssitehokkuuttamme sekä vähentävät 

energiantarvetta. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Emme voi mielestämme tavoitella hiilineutraaliutta, jos se asia kurittaa autoliikenteen 

kustannuksia. Me olemme jo muutenkin päästöjen suhteen Maailman kärkimaita. Onko se 

ainoastaan Suomen tehtävä pelastaa tämä maapallo. Aika korkealentoinen tavoite mielestämme. 

 

Liike Nyt 

Taloudelliset realiteetit tulee ottaa huomioon. Yrityksissä tehdään paljon kehitystä 

hiilineutraaliuden tavoittamiseksi. Valtion ei tule liikaa rajoittaa ihmisten elämää ja yritysten 

toimintamahdollisuuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitä hyötyä ja/tai haittaa on siitä, että autoilun kustannuksia nostetaan 

poliittisilla päätöksillä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi? 
12 vastausta 

 

 

Perussuomalaiset 

Hyödyttää harvoja, kurittaa enemmistöä; autoilusta tulee harvojen etuoikeus. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Mitä alhaisemmat kustannukset liikkumisesta ihmisille aiheutuu, sen parempi yhteiskunnalle. 

 

 

Vapauden liitto 

Täässä Suomessa loppuu tällä menolla kaikki elämä, jos näitä vihreitä valheita uskotaan vielä 

pitkään. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Hyötynä Suomi voi osoittaa, että hiilineutraalius nopealla aikataululla on mahdollinen, jos on 

tahtoa. Haittaa on niille, jotka ajattelevat yksityisautoilun olevan yksityisasia ja oikeus. Haittaa, 

joka pitä kompensoida, on haja-asutusalueilla asuville, joille yksityisautoilulle ei ole vaihtoehtoja 

nykytilanteessa. 

 

Suomen Keskusta 

Hyötyinä on liikennepolttoaineiden kotimaisuuden kasvaminen ja riippuvuuden väheneminen 

ulkomaisesta fossiilienergiasta. Siirtyminen kohti uusiutuvaa kotimaista energiaa tuo Suomeen 

uusia työpaikkoja. Haittana voivat olla  kuluttajien kasvavat kustannukset. 

 

Vasemmistoliitto 

Liikenteen päästöt ovat yksi merkittävistä kasvihuonekaasujen lähteistä. Autoilun saastuttavuutta 

on laskettava siten, etteivät kustannukset nouse kohtuuttomiksi  harvaan asutuilla alueilla tai 

pienituloisille. Kustannusten nousu luo kannustimen esimerkiksi vähemmän saastuttavien 

käyttövoimien käyttöönotolle sekä tarpeettoman autoilun välttämiselle. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Liikkuminen on nyky-yhteiskunnassa käytännössä perustarve. Kestävän kehityksen osa-alueisiin 

kuuluu myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Jos liikkumisen hintaa nostetaan liikaa, on tällä 

vaikutuksia yhteiskunnan toimivuuteen, taloudelliseen kestokykyyn ja kansalaisten arkeen. 

Suomessa on paljon alueita, missä joukkoliikenne ei ole helppo saada kannattavaksi.  

Jossain vaiheessa polttonesteiden hinnannousu toki vaikuttaa myös kulutuskäyttäytymiseen. 

Tulevaisuudessa joustavat, yksityisautoilun ja joukkoliikenteen väliin sijoittuvat ratkaisut (mobility 

as a service) yleistyvät. Tätä tavoitetta pyrittiin edistämään Sipilän hallituksen taksilain 

uudistuksella, joka vain oli liikaa aikaansa edellä.  



Pitkien etäisyyksien maassa töihin menosta tulee kannattamattomampaa liikkumisen 

kustannusten noustessa. Autoilun kustannukset nostavat kustannustasoa kaikkialla muun muassa 

ruoan kustannuksia, koska suurin osa kuljetuksista kulkee jossain vaiheessa kumipyörillä. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Vapaa liikkuminen on perusoikeus ja sen rajoittamista ei voida hyväksyä erityisesti keinoilla, joiden 

vaikutus Suomen kokonaispäästötaseessa on vähäinen, mutta merkitys yksilöiden vapauden 

rajoittamisessa merkittävä. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Hyötyinä on päästöjen väheneminen. Ilmastonmuutos on pakko ratkaista tulevina 

vuosikymmeninä ja Suomen on tehtävä osansa. 

 

Tämä tulee tehdä mahdollisimman oikeudenmukaisilla keinoilla siten, että ihmisten arjen 

kustannustaso ei nouse kohtuuttomasti tai yritystemme kilpailukyky heikkene. 

 

Valta kuuluu kansalle 

En kyllä näe asiassa kovinkaan paljon hyviä puolia. Maamme kärsii jo muutenkin ihan liikaa 

elinkustannusten noususta joten nyt otamme käyttöön autoilun kustannusten hinnan alentamisen 

kohtuulliselle tasolle. 

 

Liike Nyt 

Vaikutukset ihmisten arkielämään ja yritysten mahdollisuuksiin menestyä. 

 

 


