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Meriliikenteeseen tulossa merkittäviä 
päästövähennystoimia

EU:n 55-valmiuspaketti

1) FuelEU Maritime -asetus uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä 

5 vuoden välein kiristyvät tavoitteet, jotka edellyttävät vaihtoehtoisten polttoaineiden nousevaa osuutta 
2025-2050

2) EU:n päästökaupan laajentaminen meriliikenteeseen

Meriliikenteen päästöjen tuominen päästökaupan piiriin + MRV-asetuksen muutokset

3) Energiaverodirektiivi

Kansainvälisen meriliikenteen verovapaus poistuu EU:n sisällä

4) Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfra-asetus

Asettaa TEN-T –verkon satamille vaatimuksia LNG:n ja maakaasun tarjonnasta

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n toimet

1) Lyhyen aikavälin päästövähennyskeino

Tähtää hiili-intensiteetin vähentämiseen 11 prosentilla vuosien 2019-2026 välillä. Käyttöön 2022 alusta.

2) Keskipitkän ja pitkän aikavälin päästövähennyskeinot

Neuvottelut juuri käynnistyneet, keinon tyyppi auki, mahdollisesti hiilimaksu
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EU:n toimet: 55-valmiuspaketti (vesi)liikenteen 
näkökulmasta

Tieliikenteen ja 
rakennusten 
päästökauppa

Uusi päästökauppa-
järjestelmä tieliikenteelle
ja rakennuksille

Sosiaalirahasto

Uuden päästökauppa-
järjestelmän tulojen
ohjaus kotitalouksien ja 
yritysten sopeutumisen
helpottamiseen

EU:n päästökauppa kiinteille 
laitoksille sekä lento- ja 
meriliikenteelle

Nykyisen päästökaupan (ml. 
lentoliikenne) tiukentaminen ja 
laajentaminen meriliikenteeseen

Taakanjakoasetus

Kiristetty EU-tason
päästövähennys-
tavoite taakanjako-
sektorille ja jyvitys
jäsenmaille

Ehdotus uusista 
omista varoista 
tulossa syksyllä

Päästökaupan
tulojen käyttö EU:n
yleiskatteellisiksi
omiksi varoiksi (VM)

Vaihtoehtoisten poltto-
aineiden jakeluinfra-asetus

Velvoitteet jäsenmaille
vaihtoehtoisten polttoaineiden
jakeluinfran minimitasosta, 
koskee tie-, meri- ja 
lentoliikennettä

Energiaverodirektiivi

Polttoaineiden
minimiverotasot, 
koskee tie-, meri-, 
lento ja raide-
liikennettä

Asetus meriliikenteen 
vaihtoehtoisista 
polttoaineista

Velvoite meriliikenteen
polttoaiheiden kasvi-
huonekaasusisällön
vähentämiseen

Asetus lentoliikenteen 
vaihtoehtoisista 
polttoaineista

Uusiutuvien
lentopolttoaineiden
sekoitevelvoite

Henkilö- ja 
pakettiautojen CO2-
päästöjen raja-arvot

Kiristetyt päästörajat
uusille henkilö- ja 
pakettiautoille

Uusiutuvan energian direktiivi

EU-tason uusiutuvan energian
tavoitteet, velvoitteet jäsenmaille
liikenteen uusiutuvien polttoaineiden
lisäämiseksi (KHK-sisältö + 
teknologiaspesifit velvoitteet), 
kestävyyskriteerit

Energiatehokkuus-
direktiivi

Kiristetty EU-tason
energiatehokkuus-
tavoite ja jyvitys
jäsenmaille

EU:n metsästrategia

Hiilirajamekanismi

LULUCF-asetus

Lisäksi: 
• Connecting Europe 

Facility (CEF)
• Horizon Europe: 

Zero Emission 
Waterborne
Partnership



Meriliikenteen vihreä siirtymä
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• Fossiilisten polttoaineiden osuus meriliikenteessä on maailmanlaajuisesti yli 99%, LNG 
lisääntyy merkittävästi, uusiin polttoaineisiin perustuvia hankkeita

• Operatiiviset keinot halvimpia keinoja vähentää päästöjä 

• Uusia polttoaineita / käyttövoimia: biopolttoaineet, sähkö, vety, ammoniakki, metanoli

• Keskeistä on myös polttoaineentuotannon ja jakeluinfrastruktuurin kehittyminen
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Päästökaupan laajentaminen meriliikenteeseen

Meriliikenteen lisääminen EU:n nykyiseen päästökauppaan 2024 alkaen, samat 
päästöoikeudet

Alussa muutaman vuoden kestävä vaiheittainen käyttöönotto jolloin palautetaan oikeudet 
osalle päästöistä, ei ilmaisia päästöoikeuksia

Päästökaupan laajuus

• Maantieteellinen kattavuus: EU:n sisäisillä reiteillä 100%, EU:n satamissa 100% sekä 
50% reiteillä kolmansiin maihin

• rahdin ja matkustajien kaupallinen kuljetus + offshore-alukset

• Kasvihuonekaasupäästökattavuus aluksi CO2, mutta CH4 ja N2O 2026 alkaen

• Aluskoon raja: alle 5000 GT ei päästökaupan piirissä, mahdollisesti 400-5000 GT 
lisätään myöhemmin

Päästöoikeuksien palautuksesta vastaa laivayhtiö
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Komission tulee harkita muutoksia direktiiviin kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn
hyväksyttyä maailmanlaajuisen markkinaehtoisen mekanismin meriliikenteen päästöjen 
vähentämiseksi.

Huutokauppatulojen käyttö: meriliikenne huomioitu päästökaupan innovaatiorahastossa

Suomelle merkitsevät poikkeukset: talvimerenkulun osalta huomioidaan ainakin alusten 
jäävahvistus määräaikaan asti, mahdollinen saaripoikkeus

Päästökaupan laajentaminen meriliikenteeseen



FuelEU Maritime -asetus

Trilogineuvottelut neuvoston, komission ja parlamentin välillä kesken

Tavoitteena edistää uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä

Aluksilla käytettävän energian kasvihuonekaasuintensiteetin vähennyttävä vuoteen 2020 
verrattuna: 

• 2 % vuodesta 2025 alkaen; 6 % v. 2030 alkaen; 13 % v. 2035 alkaen; 26% v. 2040 
alkaen; 59 % v. 2045 alkaen; 75 % v. 2050 alkane (komission ehdotus, parlamentin luvut
korkeammat)

Vuonna 2030 kontti- ja matkustaja-alusten käytettävä maasähköä tai nollapäästöistä 
teknologiaa satamassa

Asetusehdotukseen sisältyy joustomekanismeja, joilla alus voi hyödyntää edellisen tai tulevan 
vuoden nk. Vaatimustenmukaisuusylijäämää. Ylijäämää on myös mahdollista tasata eri alusten 
välillä samana vuonna

Ehdotus sisältää kattavat säännöt polttoaineiden sertifioinnista sekä päästöjen tarkkailusta, 
raportoinnista ja todentamisesta

Maantieteellinen kattavuus: EU:n sisäinen liikenne ja puolet EU:n ja kolmansien maiden 
välisillä matkoilla käytetystä energiasta

Aluskokoraja 5 000 GT

Kasvihuonekaasupäästökattavuus: CO2, CH4, N2O
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Trilogineuvottelut neuvoston, komission ja parlamentin välillä kesken

Ehdotuksen tavoite: edistää vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymistä mahdollistamalla 
riittävän kattava ja laaja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri maanteillä, satamissa 
ja lentoasemilla

Satamiin liittyvät vaatimukset: 

• Neuvoston yleisnäkemyksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa 
TEN-T -ydinverkon sisävesisatamissa on vuoden 2025 ja TEN-T -kattavan verkon 
sisävesisatamissa vuoden 2030 alkuun mennessä maasähkönsyöttölaitteisto.

• Nesteytetyn metaanin osalta neuvoston yleisnäkemyksen mukaan jäsenvaltion on 
varmistettava, että TEN-T -ydinverkon merisatamissa on vuoden 2025 alkuun 
mennessä riittävä määrä kaasutankkausasemia kaasukäyttöisten alusten tarpeeseen

TEN-T -verkon merisatamissa maasähköä on tarjolla Helsingissä, Turussa, Oulussa ja 
Kemissä. Maasähkön syötön vaatimukset kohdistuisivat Suomessa arviolta yhteensä 7 
TEN-T -verkon merisatamaan. Parlamentin kannan perusteella vaatimukset kohdistuivat 
myös 3 muuhun satamaan. 

Parlamentti haluaisi tavoitteet myös ammoniakille ja vedylle: näitä tulisi EP:n kannan 
mukaan olla tarjolla vuoteen 2025 mennessä ”riittävä määrä”, jotta alukset voisivat kulkea 
TEN-T ydinverkolla. 
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AFIR-ehdotus



FuelEU Maritime -asetuksen vaikutus 
hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen 
Suomen meriliikenteessä
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Suomen meriliikenteen erityispiirteet & päästövähennystoimet
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• Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 % ja tuonnista 80 %.

• Lähimerenkulun merkitys: feed-in liikenne Euroopan suurempiin satamiin ja jatkokuljetukset

• Matkustaja-autolauttojen korkeahko osuus: korkeat päästöt kuljetussuoritetta kohden

• Talviolosuhteet: tarvitaan sekä jäänmurtajia että jäävahvistetut alukset

• Olosuhteet lisäävät päästövähennystoimien kustannuksia

• Meriliikenteen päästövähennystoimista odotetaan kuitenkin liiketoimintamahdollisuuksia 
Suomen meriklusterille ja energiateknologioiden aloille.

Jääluokiteltu laiva
avovedessä

Jääluokiteltu laiva 
jääolosuhteissa

Polttoaineen kulutus ja
CO2 -päästöt

5% korkeammat 
verrattuna vain 

avovesikäyttöön 
tarkoitettuun laivaan.

Polttoaineen kulutus ja 
CO2 -päästöt

lisääntyvät jopa 
20–60%.



• Päästövähennystoimista liiketoimintamahdollisuuksia Suomen meriklusterille ja 
energiateknologioiden aloille.

• Meriklusteri on merkittävä teollisuussektori Suomessa. Klusteri työllistää 50 000 
henkilöä. 

• Suomessa kehitetään useita päästöjä vähentäviä teknologioita, kuten 
uudentyyppisiä laivamoottoreita ja roottoripurjeita.

• Kotimaisilla yrityksillä myös osaamista vaihtoehtoisten polttoaineiden 
tuotannosta.

• Meriklusterilla on vahvaa osaamista digitalisaatiosta, jolla voidaan osaltaan 
vähentää päästöjä. 

• Eurooppalaiset toimijat voivat saada aikaisista toimista kilpailuetua.

55-valmiuspaketin myönteiset taloudelliset 
vaikutukset
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• Talvimerenkulku kasvattaa ehdotusten kustannuksia, 
koska se lisää polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

• Alustava arvio talvimerenkulkuun liittyvästä  
lisäkustannuksesta päästökaupan, FuelEU Maritime
-asetuksen ja energiaverodirektiivin osalta*
vuonna 2030 yhteensä 20-50 milj. euroa

vuonna 2040 yhteensä 40-100 milj. euroa

*Arvio perustuu komission ehdotuksiin

Talvimerenkulun aiheuttamat kustannukset
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Alustava arvio EU:n ilmastopaketin yhteiskustannuksista 
Suomen ulkomaankauppaa ja matkustajia palvelevalle 
meriliikenteelle
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*Arviot perustuvat komission ehdotuksiin



Johtopäätökset
• EU:n ilmastopaketti käynnistää ja varmistaa meriliikenteen 

merkittävät päästövähennykset ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöönoton meriliikenteessä.

• Suomen näkökulmasta päästövähennystoimet tuovat uusia 
mahdollisuuksia meriklusterin ja energiasektorin toimijoille, 
mutta aiheuttavat merkittäviä kustannuksia ulkomaankaupalle

 Merkittävä osa tänään rakennettavista aluksista on liikenteessä 
vielä vuonna 2045. Nyt rakennettavien alusten 
käyttövoimaratkaisuiden tulisi olla joustavia niin, että alukset voivat 
hyödyntää nyt kehitysvaiheessa olevia, mutta vuonna 2045 jo 
laajasti käytössä olevia uusia polttoaineita. 

 Merenkulun käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin tulisi palvella näille 
aluksille sopivien fossiilittomien polttoaineiden jakelua. 
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Kiitos


