
Ilmastoasiat ja automatkailu 

– pysyvä ristiriitako?

Matkailuajoneuvotuojat ry:n neuvottelupäivät

Autoliitto, Pasi Nieminen



Autoliitto

• 126 391 jäsentä (31.12.2018)

• 30 työntekijää (sis. AL-palvelut Oy:n)

• Autoliitto ry omistaa AL-palvelut Oy:n 

• Taloudellisesti riippumaton ja omavarainen

• Poliittisesti sitoutumaton

• Yli 60 itsenäistä paikallisosastoa

• Kansainvälisen autoliiton FIA:n jäsenjärjestö

→ 60 miljoonaa jäsentä

• FIA Region 1

→ Toimisto Brysselissä

→ Kanava EU:n suuntaan



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Yritys + tj. jäsenet

Henkilöjäsenet

Autoliiton jäsenet 1992-2017



Ydintehtävä

• Edistämme vapaata, vastuullista ja turvallista 

liikkumista
– Valvomalla tienkäyttäjien etua,

– Tarjoamalla tietoa, palveluita ja etuja jäsenillemme,

– Tarjoamalla mahdollisuuden harrastustoimintaan.



Autoliiton jäsenyys

• Perusjäsenyys: 59€ / jäsenkausi
(Perhejäsenyys 13 € / jäsenkausi)

- Moottori-lehti 12 x vuodessa

- Maksuttomat neuvontapalvelut (matkailu, lainopillinen, 

tekninen, kuluttajansuoja)

- Alennukset Suomessa ja maailmalla (matkat, hotellit, 

nähtävyydet, vuokraus yms.)

- Tuotteet AL-kaupasta jäsenhintaa

•Plus–jäsenyys: 118 €/ jäsenkausi

(Perhe Plus –jäsenyys: 36 € / jäsenkausi)

- Perusjäsenyyden edut

- Matkanjatkamispalvelu yli 40 maassa

- Suomenkielinen palvelu kaikkialla 24/7

- Henkilökohtainen ei ajoneuvoon sidottu

- Akkupalvelu

- Neuvonta, tiepalvelu, majoitus, sijaisauto, matkaliput…





Edunvalvonta

• Edistää sujuvaa, vapaata ja vastuullista liikkumista Suomessa

• Kansallisesti sekä FIA Brysselin kautta kansainvälisesti

• Asiantuntijuus → tiedon tarjoaminen päättäjille, jäsenille, 

sidosryhmille, medialle yms.

• Media erittäin kiinnostunut

→ riippumattomuus

→ Autoliiton laaja-alainen toiminta

• Osallistuminen työryhmiin, lausunnot, kannanotot, seminaarit…

• Kansainväliset kampanjat/ FIA

• Tiestön kunto, liikenteen hinnoittelu, liikenneturvallisuus, ympäristö 

ja ilmasto, pysäköintilainsäädäntö, ajokorttilainsäädäntö, 

katsastuslainsäädäntö…



Liikenne ja päästöt

• Noussut merkittäväksi asiaksi ilmastonmuutoskeskustelun myötä

→ Autoilu keskustelun keskiössä

• Liikenne tuottaa 20 % Suomen CO2-päästöistä

• Henkilöautoilun osuus 9 % Suomen CO2-päästöistä

• Suomen henkilöautoilun päästöt 0,015 % maailman 

kasvihuonepäästöistä

• Tieliikenteen osuus henkilöliikenteestä 93 %

→ Henkilöautoliikenteen osuus tieliikenteestä noin 84 %

→ Tätä ei korvata nopeasti millään muulla liikennemuodolla

• Suomi on EU:n harvimmin asuttu maa ja meillä auton käyttö on 

perustellumpaa kuin missään muualla, esimerkiksi 

kotimaanmatkailulle auto on elintärkeä



Polttomoottorien kieltäminen

• Myynnin, ostamisen tai käytön kieltäminen ei ole kansallisesti 

päätettävissä, vaan EU-tason kysymys

• Ylipäätään kieltoihin liittyy perustuslaillinen omaisuudensuojakysymys 

ja siten kompensaatiovelvollisuus

• Verotuksella voidaan ohjata hankintaa ja käyttöä

• Kielloilla uhkailu on poliittista peliä

→ Useat tahot ovat jo laimentaneet kantojaan



Käyttörajoitukset?

• EU:n lainsäädäntö ja tavoitteet

+ Uusien henkilöautojen päästövähennys 2021 → 2030 peräti 37,5 %

+ 2021 tavoite 95 g/km

• Kaupunkien rajoitukset dieselautoille

• Euro 7 –tason moottoreiden hinta 2025?

• Dieselmoottorissa NOx ja CO2 –päästöt ristiriidassa

• Rajoittavia tekijöitä NOx –puhdistuksen hinta, ajoneuvoverotus, 

polttoaineverotus, biodieselin saatavuus 



Polttoaineiden jakeluvelvoitteet

• Biovelvoiteprosentti liikennepolttoaineiden energiasisällöstä

+ 10 % 2016

+ 12 % 2017

+ 15 % 2018

+ 18 % 2019

+ 20 % 2020

→ 30 % 2030 mennessä

• Bio-osuuden nostamisella on hintaa korottava vaikutus



Biodiesel

Pullonkauloja:

• Tuotantokapasiteetti

• Riittävyys kansainvälisessä kilpailussa

• Veroton hinta

• Monopoli ja patentit? Esim. Nesteen MYdiesel

• Verotus

• Käytön jakautuminen ammattiliikenteen ja muun liikenteen kesken



Tulevaisuuden käyttövoimat

• Hybridi, sähkö, kaasu, vety…

• Haasteena soveltuvuus

+ Vetokyky

+ Raskaammat ajoneuvot, kuten matkailuautot

+ Käyttösäde

+ Saatavuus

• Kilpailu tulevaisuuden polttoaineratkaisuista johti mm. Öljy- ja 

biopolttoaineala ry:n hajoamiseen



Dieselmoottorin kehitys ei ole päättynyt

Lähde: ADAC



Jälkiasennuksella puhtaampaa



Mutta kulutus nousee…



Miten taklata kauppaa estävien 

ilmastoasioiden vaikutukset?

Tämä haaste koskee nyt koko 

henkilöautokauppaa. Tarvitaan poliittinen 

linjaus asiaan.



Autoliiton tavoitteita tulevalle 

eduskuntakaudelle

1. Henkilöautoilua ei haitata muiden liikennemuotojen edistämiseksi eikä verotuksella 

nosteta liikkumisen kustannuksia.

2. Tieverkon korjausvelan kasvu pysäytetään ja käännetään laskuun pitkäjänteisellä 

rahoitusohjelmalla.

3. Väyläinvestointipäätöksien pohjana ovat totuudenmukaiset kustannusarviot sekä 

vaikutusten arviointi.

4. Autovero poistetaan vaiheittain

5. Romutuspalkkiolla edistetään vähäpäästöisen autokannan yleistymistä

6. Verotuksessa ei oteta käyttöön uusia verolajeja, kuten tievero tai 

-maksu

7. Autokannan uudistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä varmistetaan, että myös 

vanhemmalla autokannalla ajavilla on edellytykset liikkua ja vaihtaa uudempaan 

käytettyyn autoon.

8. Liikennevalvontaa ja seuraamusjärjestelmää toteutetaan riskiperusteisesti eikä 

tuloperusteisesti.

9. Talvinopeusrajoitukset muutetaan olosuhdeperusteiseksi

10. Säädetään laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.



Kiitos!


