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FOSSIILITTOMAN LIIKENTEEN TIEKARTTA - LUONNOS
VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI KOTIMAAN
LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 19.2.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta
valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisestä.

Tausta
Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupäästöt tulee hallitusohjelman mukaan vähintään puolittaa vuoteen 2030
mennessä, ja pitkällä aikavälillä liikenteen päästöjen vähentämisen tulee vastata Suomen
hiilineutraaliustavoitetta.
Hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella laaditaan tiekartta fossiilittomaan
liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005
tasoon ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.
Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteet kohdentuvat ensisijaisesti tieliikenteeseen,
josta aiheutuu valtaosa liikenteen päästöistä. Tiekartta koostuu kolmesta vaiheesta.
Ensimmäisessä vaiheessa edistettäisiin fossiilisten polttoaineiden korvaamista,
ajoneuvokannan uudistamista ja liikennejärjestelmän energiatehokkuutta erilaisin tuin ja
kannustimin. Päätökset tuista ja kannustimista tehtäisiin alkuvuodesta 2021.Toisessa
vaiheessa arvioitaisiin keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa ennen
päätöksentekoa. Vaikutusarvioinnit valmistuisivat viimeistään syksyllä 2021. Viimeinen vaihe
on ehdollinen. Syksyllä 2021 hallitus arvioisi sitä, riittävätkö ensimmäisen ja toisen vaiheen
keinot sekä EU-tasolla tehtävät päätökset Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi
päätökset muista tarvittavista toimista. Päätöstä tehtäessä huomioitaisiin
päästövähennysten kustannustehokkuus, vaikutus kilpailukykyyn sekä alueellinen ja
sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
Nyt lausuttavana olevan valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen valmistelussa on
hyödynnetty lokakuussa 2020 valmistuneen fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän
työtä sekä liikenne- ja viestintäministeriön erikseen tilaamia vaikutusarviointeja. Luonnos on
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valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Luonnos viimeistellään
lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta ja siitä annetaan valtioneuvoston
periaatepäätös keväällä 2021.

Tavoitteet
Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030
mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Lisäksi liikenteen tulee vastata Suomen
tavoitteeseen hiilineutraaliudesta 2035. Skenaariotarkasteluissa on arvioitu, että liikenteen
tulisi olla hiilineutraalia 2045 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.2.2021.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
VAHVA-ministeriöt vievät vastauksensa VAHVAan asialle VN/9996/2019.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.2.2021.

Valmistelijat
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen
saara.jaaskelainen@lvm.fi
0295 342 560
Erityisasiantuntija Atro Andersson
atro.andersson@lvm.fi
0295 342 071
Ylitarkastaja Noomi Saarinen
noomi.saarinen@lvm.fi
0295 342 240

Linkit
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM050:00/2019 - Fossiilittoman liikenteen tiekartta
hankeikkunassa
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Liitteet:
Fossiilittoman liikenteen tiekartta_Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi.pdf Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
Perusennuste_kuvaus.pdf - Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste 2020-2050
(14.1.2021)
Politiikkaskenaario_kuvaus.pdf - Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen politiikkaskenaario
2020-2050 (14.1.2021)
Vaikutusarvioinnit_yhteenveto.pdf - Fossiilittoman liikenteen tiekartta; vaikutusarviointien
yhteenveto
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Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Saarinen Noomi
Liikenne- ja viestintäministeriö
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