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Fossiilittoman liikenteen tiekartta – Päästöt alas maalla, merellä ja ilmassa
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella
laaditaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Liikenne- ja
viestintäministeri asetti 1.11.2019 työryhmän valmistelemaan tätä
tiekarttaa. Hankkeessa tehdään suunnitelma siitä, miten kotimaan
liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja
pudotetaan nollaan viimeistään vuonna 2045. Työryhmän loppuraportissa
tunnistetaan yleisellä tasolla keskeisimmät keinot ja niiden kustannukset
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen poistamiseksi. Loppuraporttiin on
mahdollista koota myös liikenteen eri toimialojen mahdolliset
päästövähennyssitoumukset.
Työryhmän työn pohjalta liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan
fossiilittoman liikenteen tiekartta. Kun tiekartta on valmis, se käsitellään
valtioneuvoston yleisistunnossa syksyllä 2020. Ennen
valtioneuvostokäsittelyä tiekartta käsitellään myös Ilmasto- ja
energiapoliittisessa ministerityöryhmässä. Tiekartta on mahdollista antaa
selontekona eduskunnalle.
Työn tulokset viedään myöhemmin osaksi keskipitkän aikavälin
ilmastotiekarttaa ja energia- ja ilmastostrategiaa. Tiekarttaa voidaan
hyödyntää myös valtiovarainministeriön liikenteen verouudistusta pohtivan
työryhmän työssä, EU-vaikuttamisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä
IMO:ssa (International Maritime Organization) ja ICAO:ssa (International
Civil Aviation Organization).
Hankeikkuna

Suunnittelutyölle on perustettu hankeikkuna, josta vastaa LVM.
Hankeikkunaan viedään keskeiset asiakirjat, jotta sidosryhmien on
mahdollista seurata työn etenemistä. Keskeisillä asiakirjoilla tarkoitetaan
työryhmän kokouspöytäkirjoja ja taustaselvityksiä.
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM050:00/2019

Avointa viestintää

Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelun eri vaiheista viestitään
avoimesti, aktiivisesti, selkeästi ja vuorovaikutteisesti.
Työryhmän ehdotuksista ja tuloksista viestimisestä vastaa liikenne- ja
viestintäministeriö. Työryhmän jäseniä kannustetaan puhumaan muusta
työstä ja sen aihepiiristä koko työryhmän työskentelyn ajan.

Visuaalinen ilme

Viestinnässä käytetään LVM:n visuaalista ilmettä ja aineistoja. Osa
visuaalisista aineistoista viedään Tiimeri-työtilaan koko työryhmän
hyödynnettäviksi.
Lisäksi valtioneuvoston viestintäosasto on toteuttanut yhteistyössä
ministeriöiden viestintöjen kanssa kaikille hallituksen isoille uudistuksille
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yhteisen viestinnän visuaalisen ilmeen. Aineistoja hyödynnetään hankkeen
viestinnässä.
Ydinviestit


Liikenteen päästöjä vähennetään maalla, merellä ja ilmassa.



LVM tarkastelee eri keinoja, joiden avulla kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä
ja pudotetaan nollaan viimeistään vuonna 2045.



Työryhmän työn pohjalta laaditaan tiekartta fossiilittomaan
liikenteeseen. Tiekartta käsitellään valtioneuvostossa.



Liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen Suomen
kokonaispäästöistä.
Tieliikenne muodostaa valtaosan liikenteen päästöistä, yli 90
prosenttia. Merenkulun päästöt ovat noin neljä prosenttia ja
kotimaan lentoliikenteen päästöt noin kaksi prosenttia.
Liikennesektorilla on teknologian ja polttoaineiden kehittymisen
ansiosta paljon potentiaalia vähentää päästöjä.
Hallitus tähtää siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.
Suomi vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasoon
verrattuna vuoteen 2030 mennessä.
Kun siirrytään fossiilittomaan liikenteeseen, muutos on tehtävä
alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.
Päästövähennyksiä on tehtävä niin henkilöliikenteessä kuin
tavaraliikenteessä.
Fossiiliset polttoaineet alas, liikenteen energiatehokkuus ylös
Ei auto ole ongelma, vaan fossiilinen polttoaine.
Ajoneuvokantaa on uudistettava nolla- ja vähäpäästöisillä autoilla.
Uusiutuvien polttoaineiden ja sähkön käyttöä on lisättävä.












Ydinviestit tarkentuvat työn edetessä.
Tunniste

Hankkeen tunnisteet sosiaalisessa mediassa:
#fossiilitonliikenne
#hiilineutraali2035
#kestäväliikenne
#ilmasto
#tiekartat

Mitä seuraavaksi?

Hanke alkaa
Työryhmän kokoukset

1.11.2019
11.11.2019–
30.9.2020
2/2020
8-9/2020
5/2020
8-9/2020
8-9/2020
10/2020
10/2020

Kuulemistilaisuus 1
Kuulemistilaisuus 2
Kaksi suppeampaa kuulemistilaisuutta
Tiekarttaluonnos valmis
Lausuntokierros
Lausuntoyhteenveto
Ministerin hyväksyntä
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Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä
Hanke päättyy
Valtioneuvostokäsittely

10/2020
10/2020
10/2020

Viestinnän tuotteet

tiedotteet
työryhmän tilannekatsaukset
infograafit
blogit
vieraskynät
videot
some-postaukset

Linkit

Tiedote 1.11.2020: Työryhmä laatimaan tiekarttaa fossiilittomaan
liikenteeseen
Tiedote 22.4.2020: Tieliikenteen päästöt laskussa 2020-luvulla – uusia
toimia tarvitaan yhä
Ministeri Timo Harakan Impulssi-blogi 22.4.2020: Liikennepäästöjen
perusennuste – lähtökohta uusiutuvalle liikenteelle ja ilmastoelvytykselle
Keskustelutilaisuuden tallenne 12.2.2020: Fossiilittoman liikenteen tiekartta
Ministeri Timo Harakan video sosiaalisessa mediassa 2.2.2020:
Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Valtioneuvoston viestintästrategia
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