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Tiivistelmä 

Selvityksessä tuotettiin tietoa EU:n komission 14. heinäkuuta 2021 julkaiseman ”Fit for 55” il-

masto- ja energialainsäädäntöpaketin tavoitteista Suomen maankäyttösektorin kannalta. Esi-

tetyt tulokset perustuvat työn aikana käytettävissä oleviin aineistoihin ja kirjoittajien tulkintaan 

komission ehdotuksen sisällöstä. Tämä raportti on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön ra-

hoittamassa hankkeessa Tietotuotanto ja taustalaskelmat kansallisen, kansainvälisen ja EU:n il-

mastopolitiikan tueksi. 

EU:n päästövähennystavoitteet. Euroopan unioni (EU) on eurooppalaisessa ilmastolaissa 

asettanut sitovaksi tavoitteeksi saavuttaa kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien tasapai-

non viimeistään vuonna 2050, jonka jälkeen pyritään negatiivisiin päästöihin. Välitavoite on 

vähentää unionin nettopäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. 

EU:n komissio julkaisi 14. heinäkuuta 2021 laajan ”Fit for 55” ilmasto- ja energialainsäädäntö-

paketin (55-valmiuspaketti), jolla pyritään eurooppalaisen ilmastolain tavoitteiden saavuttami-

seen. 55-valmiuspaketissa esitetään muutoksia nykyisiin säädöksiin sekä uusia aloitteita politii-

kan ja talouden eri aloille. 55-valmiuspaketin tavoitteena on saavuttaa EU:n päästövähennys-

tavoite niin, että siirtymä on oikeudenmukainen, kilpailukykyinen ja vihreä. Vihreä siirtymä py-

ritään turvaamaan luonnonsuojelulla ja kasvattamalla luonnollisia hiilinieluja. Ennallistaminen 

ja luonnon monimuotoisuuden elvyttäminen sekä uudistuvat maatalouden käytännöt nähdään 

tärkeinä toimina lisätä metsien, maaperän, kosteikkojen, turvemaiden, valtamerien ja vesien 

kykyä sitoa ja varastoida hiiltä.  

Maankäyttösektorin rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Maankäyttö, maankäytön muutok-

set ja metsätalous (LULUFC) -sektoria koskevan asetuksen muutosehdotuksella (COM(2021) 

554 final) vahvistetaan LULUCF-sektorin roolia uusien kunnianhimoisempien vuoden 2030 il-

mastotavoitteiden saavuttamisessa. EU-tason tavoitteena on saavuttaa LULUCF-sektorilla −310 

miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin nettopoistuma vuoteen 2030 mennessä. Komissio 

myös ehdottaa, että vuoden 2030 jälkeen LULUCF- ja maataloussektori yhdistetään maankäyt-

tösektoriksi (AFOLU), ja sille asetetaan tavoite ilmastoneutraaliuudesta vuonna 2035 sekä ta-

voite negatiivista päästöistä tämän jälkeen. Sekä LULUCF-sektorin −310 hiilidioksidiekvivalent-

titonnin nettopoistuma vuonna 2030 että AFOLU-sektorin ilmastoneutraaliuus vuonna 2035 

ovat välitavoitteita, jotka vievät EU:ta kohti tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien 

tasapainosta viimeistään vuonna 2050. 

Tarkasteltuaan erilaisia politiikkavaihtoehtoja komissio on päätynyt jakamaan sekä LULUCF-

sektorin että taakanjakoasetuksen soveltamisalan 2021–2030 velvoitekauden kahteen viiden 

vuoden kauteen; 2021–2025 ja 2026–2030, ja asettamaan kausikohtaiset päästövähennys- ja 

nielutavoitteet. Lisäksi annetaan maankäyttösektorille tavoite vuosille 2030–2035. 

Muutosehdotukset LULUCF-asetukseen. Ehdotuksen mukaan vuosina 2021–2025 LULUCF-

sektorin tavoitteet ovat voimassa olevan LULUCF-asetuksen mukaiset. Tilinpidon laskentasään-

töjen soveltamisen ja joustojen käytön jälkeen tulee täyttyä sektorin tavoite siitä, etteivät pääs-

töt saa olla poistumia suuremmat eli niin sanottu no debit -sääntö. Velvoitetta seurataan kuu-

den tilinpitoluokan (Taulukko T1) summana. Kauden vaatimustenmukaisuus tarkastetaan 

vuonna 2027. 

Kaudelle 2026–2030 ehdotuksessa luovutaan nykyisistä tilinpitoluokista ja niiden laskentasään-

nöistä (taulukko T1). Nettonielutavoitteen asettaminen ja seuranta perustuu kasvihuonekaa-

suinventaariossa raportoituihin kasvihuonekaasujen päästöihin ja poistumiin. EU:n yhteisen 

vuoden 2030 nettonielutavoitteen ja vuosien 2016–2018 keskimääräisen LULUCF-sektorin 
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nettonielun erotus jaetaan jäsenvaltioille. Jakaminen perustuu kunkin jäsenvaltion hoidetun 

maan osuuteen EU:n hoidetun maan kokonaispinta-alasta ja jäsenvaltion vuosien 2016–2018 

LULUCF-sektorin keskimääräisen vuotuisen nettopäästöön tai nettopoistumaan. Tämä jäsen-

valtiokohtainen nettonielutavoite vuodelle 2030 on lineaarisen kehityspolun päätepiste. Kehi-

tyspolun alkupiste sijoitetaan vuoteen 2022, ja se on jäsenvaltion tuoreimmista kasvihuonekaa-

suinventaariotiedoista vuosien 2021, 2022 ja 2023 osalta laskettu LULUCF-sektorin vuosittais-

ten nettopäästöjen ja -poistumien keskiarvo. Lineaarinen kehityspolku asettaa vuosittaisen 

raja-arvon, jota kaikkien raportointiluokkien (taulukko T1) yhteenlaskettu päästöjen ja poistu-

mien summa ei saa kauden 2026–2030 aikana minään vuonna ylittää, ottaen huomioon jous-

tomahdollisuudet. Jos vuositavoitetta ei saavuteta jonakin vuonna, siirtyy ylijäävä laskennalli-

nen päästö seuraavalle vuodelle 1,08-kertaisena. Kauden 2026–2030 vaatimustenmukaisuus 

tarkastetaan vuonna 2032. 

Komissio määrittää jäsenvaltiokohtaiset tavoitepolut vuonna 2025, jolloin tavoitepolun vuo-

delle 2022 asetetaan alkuarvo raportoiduista LULUCF-sektorin nettopäästöistä ja/tai -poistu-

mista vuosilta 2021–2023 tuoreimman kasvihuonekaasuinventaariotiedon perusteella. Tällöin 

komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden vuosittaiset net-

topoistumatavoitteet. Mikäli jäsenvaltiot ovat muuttaneet kasvihuonekaasuinventaariomene-

telmiään, täytäntöönpanosäädöksillä myös vahvistetaan tekniset korjaukset ja niiden seurauk-

sena mahdollisesti muuttuneet jäsenvaltioiden vuoden 2030 nettopoistumatavoitteet sekä näi-

den summana muodostuva koko EU:n yhteinen nettopoistumatavoite, joka siis voi olla eri luku 

kuin komission esityksen –310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 

Vuoden 2030 jälkeen LULUCF- ja maataloussektorit ehdotetaan yhdistettäväksi AFOLU-sekto-

riksi. Yhdistämisen seurauksena LULUCF-asetuksen alla raportoitavien luokkien lukumäärä kas-

vaa merkittävästi (taulukko T1). 

Taulukko T1. Tilinpitoluokat ja raportointiluokat kausina 2021–2025, 2026–2030 ja 2031–2035 

LULUCF-sektorin ja maankäyttösektorin (AFOLU) vaatimustenmukaisuuden seurannassa 

(COM(2021) 554 final). 

Tilinpitoluokat 

2021–2025 (LULUCF) 

Maankäytön raportointiluokat3 

2026–2030 (LULUCF) 

2031–2035 (AFOLU) 

Maatalouden raportointiluokat3 

2031–2035 (AFOLU) 

metsitetty maa1 metsämaa kotieläinten ruuansulatus 

metsäkatoalue viljelysmaa lannankäsittely 

hoidettu viljelymaa  ruohikkoalueet riisinviljely4 

hoidettu ruohikkoalue  kosteikot maatalousmaat  

hoidettu metsämaa1 rakennettu maa savannien kulotus4 

hoidettu kosteikko2 muu maa kasvintähteiden poltto pellolla 

 puutuotteet kalkitus 

 muut urean levitys  

 epäsuorat N2O-päästöt muut hiiltä sisältävät lannoitteet  

  muu 
1 puutuotteet sisältyvät luokkiin metsitetty maa ja hoidettu metsämaa 
2 jos valittu kaudelle 2021–2025 
3 UNFCCC:n luokitus FCCC/CP/2013/10/Add.3  
4 tässä luokassa ei raportoida päästöjä Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa 
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Suomelle ehdotettu tavoite. Suomen LULUCF-sektorin tavoitteeksi ehdotetaan –17,754 mil-

joonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin nettopoistumia vuonna 2030. Vuoden 2020 kasvihuone-

kaasuinventaarion tiedoilla laskettuna lineaarinen tavoitepolku alkaa arvosta –14,865 miljoo-

nan hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Kuva T1). Uusimpien kansallisien skenaarioiden mukaan 

vuoden 2030 tavoite olisi saavutettavissa. 

Kuva T1. Arvio Suomen LULUCF-sektorin tavoitepoluksi kaudella 2026–2030, kun tavoitepolun 

alkupisteen arvona vuonna 2022 käytetään LULUCF-sektorin keskimääräisiä vuotuisia netto-

poistumia vuosilta 2016–2018 kasvihuonekaasuinventaarion 2020 mukaan. 

Joustomahdollisuudet. Komission ehdotuksessa merkittävimmät joustoihin liittyvät muutok-

set koskevat jäsenvaltioiden mahdollisuutta tallettaa kauden 2021–2025 ylimääräiset poistu-

mat käytettäväksi kaudella 2026–2030, hoidetun metsämaan jouston käyttöä sekä kokonaan 

uuden maankäytön joustomekanismin luomista kaudelle 2026–2030. Ehdotuksesta ei täysin 

selviä miten eri joustomekanismeja käytännössä toteutetaan. Näiltä osin ehdotuksen tulkinta 

on kirjoittajien oma, ja voi muuttua, kun aiheesta saadaan lisätietoja. 

Suomelle myönnetyn lisäkompensaatiomahdollisuuden käyttö rajoitetaan kaudelle 2021–2025. 

Käytettävissä on tällöin 5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia eli puolet voimassa olevan 

LULUCF-asetuksen mukaisesta kaudelle 2021–2030 myönnetystä määrästä. Suomen lisäkom-

pensaation käyttöä on täsmennetty, ja sitä voidaan käyttää tilinpitoluokkien hoidettu metsä-

maa, metsäkatoalue, hoidettu viljelymaa ja hoidettu ruohikkoalue päästöjen kompensointiin. 

Lisäkompensaatio rajoitetaan koskemaan määrää, joka ylittää Suomen kauden 2021–2025 met-

säjouston, sekä sitä voidaan käyttää metsäkadon osalta ainoastaan ennen vuotta 2018 tapah-

tuneen metsäkadon päästöjen kompensointiin. Lisäkompensaatiota ei voida siirtää muille jä-

senmaille eikä kaudelle 2026–2030. 

Seuranta ja raportointi. Kasvihuonekaasuinventaarion kannalta komission asetusehdotuksen 

hiilivarastojen määritelmät poikkeavat UNFCCC-raportoinnissa käytetyistä IPCC-ohjeiden mu-

kaisista määritelmistä. Kirjoittajien arvion mukaan erilaisia määrittelyjä ei ole tarpeen tehdä, ja 

jatkuvuuden kannalta olisi suotavaa pitäytyä IPCC:n antamissa määritelmissä. Näin vältyttäisiin 

tilanteelta, jossa päädytään tuottamaan kahta erilaista kasvihuonekaasuinventaariota. 

LULUCF-sektorin inventaarioon ehdotetaan muutoksia myös sisällyttämällä hallintomalliase-

tuksen liitteeseen III merkittäviä lisäyksiä: esimerkiksi kehitetään seurantajärjestelmä paljon 
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hiiltä sisältäville maille, erilaisille suojeltaville alueille, ennallistettaville alueille sekä korkean il-

mastoriskin alueille. Lisäksi edellytetään, että näillä alueilla hiilivarastonmuutosten ja kasvihuo-

nekaasupäästöjen seurantaan käytetään tarkimman, Tier 3 -tason, menetelmiä. Edellä mainit-

tujen alueiden seuranta kasvihuonekaasuinventaariossa edellyttää merkittäviä pitkän ajan pa-

nostuksia maastomittauksiin, mallinnuksiin sekä seurantojen ja raportoinnin kehittämiseen. 

Asetusehdotuksessa esitetty aikataulu Tier 3 -tason menetelmien käyttöönotolle on tämän 

vuoksi epärealistisen tiukka. Lisäksi kasvihuonekaasuinventaarion laadun sekä päästö- ja pois-

tuma-arvioiden kannalta edellä mainittujen alueiden seuraamisen motiivi on epäselvä. 

Johtopäätökset. Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltiokohtaisia ja koko EU:n koskevia 

tavoitteita tarkistetaan komission tekemien kattavien kasvihuonekaasuinventaarioiden tarkas-

tusten perusteella. Hyvin toimiessaan asetetut tavoitepolut kannustavat jäsenvaltioita panos-

tamaan maankäyttösektorin ilmastotoimiin. Vuosittaisten tavoitteiden seuranta on kuitenkin 

haastavaa maankäyttösektorilla, jolla päästöt ja poistumat ovat sidoksissa muun muassa vuo-

sittaisiin sääoloihin. Tavoitepolku ei kuitenkaan kannusta jäsenmaita tekemään polkua kunni-

anhimoisempia ilmastotoimia, koska kirjoittajien laskentasäännöistä sekä joustojen käyttömah-

dollisuuksista tekemän tulkinnan mukaan ylimääräistä laskennallista nielua ei saa tallettaa seu-

raaville vuosille.  

Asetusehdotuksessa on useita muun muassa tilinpitosääntöihin ja joustojen käyttöön liittyviä 

kohtia, joiden tulkinta ei ole yksiselitteistä. Ehdotusta tulee näiltä osin selkeyttää, jotta sitä pys-

tyy täysipainoisesti arvioimaan ja jotta lopulliseen asetukseen ei jää kohtia, joita eri osapuolet 

voivat tulkita eri tavoin. Tämän tarkastelun valossa näyttä että osa jäsenvaltioista tulee olemaan 

haasteita saavuttaa LULUCF-sektorin nielutavoite vuonna 2030. LULUCF- ja maataloussekto-

reista integroitavan maankäyttösektorin ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 

2035 edellyttää merkittäviä panostuksia hiilinielujen kasvattamiseen ja päästöjen vähentämi-

seen. Koska jäsenmaiden tilanteet ovat hyvän erilaisia joustoilla näyttäisi olevan suuri merkitys 

tavoitteen saavuttamisessa. 

 

 

 

 

 

Asiasanat: ilmastopolitiikka, ilmastotavoitteet, ilmastotoimet, LULUCF, LULUCF-asetus, maata-

loussektori, maankäyttö, nettonielu, päästövähennykset, taakanjakosektori 
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1. Johdanto 

1.1. Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta 

matkalla kohti ilmastoneutraaliutta 

Euroopan unioni (EU) on asettanut sitovaksi tavoitteeksi saavuttaa kasvihuonekaasujen pääs-

töjen ja poistumien tasapainon viimeistään vuonna 2050, jonka jälkeen pyritään negatiivisiin 

päästöihin (eurooppalainen ilmastolaki 2 artikla, asetus (EU) 2021/1119). Välitavoitteeksi on 

asetettu vähentää unionin nettopäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 

tasosta (eurooppalainen ilmastolaki 4 artikla, asetus (EU) 2021/1119). 

EU:n komissio julkaisi 14. heinäkuuta 2021 laajan ”Fit for 55” ilmasto- ja energialainsäädäntö-

paketin (55-valmiuspaketti) (COM(2021) 550 final), jolla pyritään eurooppalaisen ilmastolain 

(EU) 2021/1119) tavoitteiden saavuttamiseen. 55-valmiuspaketissa esitetään muutoksia nykyi-

siin säädöksiin sekä uusia aloitteita politiikan ja talouden eri aloille (kuva 1).  55-valmiuspaketin 

tavoitteena on saavuttaa EU:n päästövähennystavoite niin, että siirtymä on oikeudenmukainen, 

kilpailukykyinen ja vihreä. Paketin eri osa-alueissa otetaankin huomioon Euroopan vihreän ke-

hityksen ohjelman (COM(2019) 640 final) keskiössä olevan EU:n biodiversiteettistrategian 

(COM(2020) 380 final) tavoite siitä, että Euroopan biologinen monimuotoisuus alkaa elpyä vuo-

teen 2030 mennessä sekä tavoitteeseen liittyvät toimet suojelualueiden lisäämisestä, kattavan 

suojelualueverkoston luonnista, luonnon ennallistamisesta sekä EU:n ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanon ja valvonnan tehostamisesta.  

Vihreä siirtymä pyritään turvaamaan luonnonsuojelulla ja kasvattamalla luonnollisia hiilinieluja. 

Ennallistaminen ja luonnon monimuotoisuuden elvyttäminen sekä uudistuvat maatalouden 

käytännöt nähdään tärkeinä toimina lisätä metsien, maaperän, kosteikkojen, turvemaiden, val-

tamerien ja vesien kykyä sitoa ja varastoida hiiltä. 

Maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloutta koskevaan asetukseen (EU) 2018/841 

(LULUCF-asetus) ehdotetut muutokset, bioenergian kestävyyskriteerien vahvistaminen ja uusi 

EU:n metsästrategia ovat välineitä, joilla pyritään varmistamaan tavoitteet. Lisäksi uudella maa-

perästrategialla, luonnon ennallistamista koskevalla lailla ja hiiltä sitovaa viljelyä koskevilla 

aloitteilla tavoitellaan hiilinielujen vahvistamista sekä luonnon monimuotoisuuden ottamista 

huomioon kokonaistavoitteessa, samalla kun tuetaan metsätalouden ja metsäalan sosiaalisia ja 

taloudellisia tehtäviä.  

Tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan 55-valmiuspakettiin liittyvää komission ehdotusta 

asetusten (EU) 2018/841 (LULUCF-asetus) ja (EU) 2018/1999 (hallintomalliasetus) muuttami-

sesta (COM(2021) 554 final), ja sivutaan asetuksen (EU) 2018/842 (taakanjakoasetus) muutos-

ehdotusta (COM(2021) 555 final).  
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Kuva 1. 55-valmiuspaketin osa-alueet. Lähde: Euroopan unioni 2021, COM(2021) 550 final. 

1.2. Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous 

Voimassa oleva LULUCF-asetus 

Voimassa olevat maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektoria kos-

kevat velvoitteet on vahvistettu asetuksessa (EU) 2018/841 (jatkossa LULUCF-asetus) koskien 

vuosia 2021–2030. LULUCF-asetuksella tuetaan EU:n aiempaa tavoitetta vähentää päästöjä 40 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 päästötasoon verrattuna. Lisäksi sektorikoh-

taisena tavoitteena on, että tilinpitosääntöjen ja joustojen jälkeen kokonaispäästöt eivät saa 

ylittää kokonaispoistumia viiden vuoden jaksoilla 2021–2025 ja 2026–2030. Sektorin kasvihuo-

nekaasujen päästöjä ja poistumia seurataan kuudessa tilinpitoluokassa: metsitetty maa, metsä-

katoalue, hoidettu viljelymaa, hoidettu ruohikkoalue, hoidettu metsämaa ja hoidettu kosteikko. 

Hoidettu kosteikko -luokan sisällyttäminen velvoitteen laskentaan vuosina 2021–2025 on va-

paaehtoista, mutta muuttuu pakolliseksi seuraavalla jaksolla. Metsitetty maa ja metsäkatoalue 

-luokkien kokonaispäästöt ja -poistumat ovat tilinpidossa mukana täysimääräisinä. Hoidetun 

metsämaan tilillä kauden nettopäästöä/-poistumaa verrataan metsien vertailutasoon. Lisäksi 

hoidetun metsämaan laskenta sisältää muita sääntöjä kuten luonnontuhoista aiheutuvien pääs-

töjen huomioonottamisen ja laskennallisen nielun määrällisen rajoittamisen, joka ei kuitenkaan 

koske pitkäikäisten puutuotteiden ja kuolleen puuaineksen nettonielua. Muissa luokissa 
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kauden nettopäästöä/-poistumaa verrataan vuosien 2005–2009 päästöjen/poistumien keskiar-

voon. 

Laskentaa varten tilinpitoluokat muodostetaan kasvihuonekaasuinventaariossa raportoiduista 

LULUCF-sektorin päästöluokkien päästöistä ja poistumista. Luokitukset eivät ole yhdenmukai-

sia, mikä vaatii sekä raportoinnin ja laskentojen uudistamista että muutoksia tulosten käsitte-

lyyn. Raportointitaulukot on määritelty täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1208, ja hallin-

tomalliasetuksen mukaisesti raportointi toteutetaan verkkopohjaisella alustalla (asetus (EU) 

2018/1999, artikla 28). 

Metsien vertailutasot vuosille 2021–2025 vahvistettiin syksyllä 2020 komission delegoidulla 

asetuksella (EU) 2021/268. Vahvistamista edelsi pitkä prosessi, johon sisältyi jäsenmaiden ko-

missiolle toimittamien kansallisten metsätalouden tilinpitosuunnitelmien tekniset arvioinnit, 

komission suositukset jäsenmaille sekä komission ja jäsenvaltioiden väliset neuvottelut. 

LULUCF-sektorin velvoitteen täyttämiseksi on mahdollista käyttää yleisiä joustoja ja metsäjous-

toja. Yleiset joustot koskevat poistumien siirtoja taakanjakosektorin ja LULUCF-sektorin välillä, 

siirtoja jäsenmaiden välillä sekä poistumien tallentamista kaudelta 2021–2025 kaudelle 2026–

2030. Jos LULUCF-sektorin kokonaispäästöt ovat kokonaispoistumia suuremmat, voidaan tiet-

tyjen ehtojen täyttyessä käyttää metsäjoustoa velvoitteen täyttämiseen. Joustoille on asetettu 

jäsenvaltiokohtaiset sekä EU-tason enimmäismäärät (metsäjousto, siirrot taakanjakosektorille). 

Ehdotus LULUCF-asetuksen muuttamisesta 

55-valmiuspaketilla varmistetaan LULUCF-asetuksen yhdenmukaisuus pakettiin sisältyvien 

EU:n päästökauppadirektiivin, taakanjakoasetuksen ja uusiutuvia energialähteitä koskevan di-

rektiivin muutosehdotusten kanssa. Lisäksi LULUCF-asetukseen linkitetään kaikkiaan 11 muuta 

komission aloitetta: biodiversiteettistrategia, pellolta pöytään -strategia, metsästrategia, luon-

non ennallistamista koskevat tavoitteet, strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, strate-

gia metaanipäästöjen vähentämiseksi, maaperästrategia, kestävä biotalous Euroopalle, uusi 

kiertotalouden toimintasuunnitelma, saasteettomuustoimintasuunnitelma ja pitkän aikavälin 

maaseutuvisio. 

LULUCF-asetuksen tilinpidon laskentasääntöjen monimutkaisuuden sekä metsien vertailuta-

sojen määrittelyprosessista saatujen kokemusten seurauksena komissio ehdottaa asetukseen 

muutoksia. Lisäksi on katsottu, että myös LULUCF-sektorin panosta ilmastotavoitteiden saavut-

tamisessa on lisättävä. Eurooppalaisen ilmastolain valmistelussa sovittiin 55 prosentin EU:n net-

topäästöjen vähennystavoitteesta sekä siitä, että tavoitteen täyttymistä arvioitaessa voidaan 

ottaa huomioon korkeintaan −225 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia nettopoistumia. 

Komissio ilmoittikin poliittisessa prosessissa, että se tavoittelee LULUCF-sektorin nettopoistu-

mille vähintään −300 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin tasoa vuonna 2030.  

LULUCF-sektorin roolin vahvistamiseksi aiempaa kunnianhimoisempien vuoden 2030 tavoittei-

den saavuttamisessa komission ehdotus:   

• Asettaa EU:n tavoitteeksi LULUCF-sektorille −310 miljoonan hiilidioksidiekvivalentti-

tonnin nettopoistuman vuonna 2030. 

• Määrittelee maankäyttösektoria (AFOLU-sektori) koskevat unionin ilmastoneutraalius-

tavoitteet vuodelle 2035. Maankäyttösektori käsittää LULUCF-sektorin ja maatalous-

sektorin. 

• Velvoittaa komissiota tekemään vuoteen 2025 mennessä ehdotuksia kansallisista 

panoksista vuoden 2035 tavoitteen saavuttamiseksi. 
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• Vahvistaa jäsenmaiden velvoitetta toimittaa maankäyttösektorin kokonaisvaltaisia 

hillintäsuunnitelmia. 

• Edistää vaatimusta seurannasta digitaalitekniikan avulla. 

• Sovittaa tavoitteet biodiversiteetti ja bioenergia -politiikka-aloitteisiin. 

 

LULUCF-sektorin −310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuoden 2030 nettopoistuma-

tavoite, joka hieman ylittää komission aiemmin ilmoittaman tavoitetason, on vaikutustenarvi-

ointiraportissa esitetyistä skenaarioista vaihtoehto, jossa hiilensidonnan kustannuksiksi arvioi-

daan 5–10 euroa hiilidioksidiekvivalenttitonnilta (SWD (2021) 609). 

Nykyiseen LULUCF-asetukseen ehdotetut muutokset koskevat (ehdotus COM(2021) 554 final): 

• Asetuksen soveltamisalaa 

• Vaatimusten noudattamista koskevien sääntöjen yksinkertaistamista 

• Jäsenvaltioiden tavoitteiden asettamista LULUCF-sektorille vuodelle 2030  

• Sitoutumista ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen yhteisesti vuoteen 2035 mennessä 

LULUCF- ja maataloussektoreilla 

• Hallintomalliasetuksen (EU) 2018/1999 muuttamista seurannan, raportoinnin, edistymi-

sen seurannan ja uudelleentarkastelun osalta. 

Tarkasteltuaan erilaisia politiikkavaihtoehtoja komissio on päätynyt ehdotukseen jakaa 2021–

2030 velvoitekausi kahteen viiden vuoden jaksoon ja asettaa jaksokohtaiset päästövähennys- 

ja nielutavoitteet. Lisäksi maankäyttösektorille asetetaan tavoite vuosille 2030–2035. 

Ehdotuksen mukaan vuosina 2021–2025 LULUCF-sektorin tavoitteet ovat voimassa olevan LU-

LUCF-asetuksen mukaiset (kuva 2). Laskentasääntöjen soveltamisen ja joustojen jälkeen tulee 

täyttyä tavoite, etteivät päästöt saa olla poistumia suuremmat. Tarkastelun kohteena ovat LU-

LUCF-sektorin tilinpitosääntöjen mukaiset laskennalliset päästöt ja poistumat. 

Ehdotetut muutokset ovat suurempia kaudelle 2026–2030. Tällöin luovutaan nykyisistä tilinpi-

toluokista ja niiden laskentasäännöistä. Muutoksen tavoitteena on, että nielutavoitteen seu-

ranta perustuu kasvihuonekaasuinventaariossa raportoituihin päästöihin ja poistumiin. EU-ta-

son yhteinen −310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin nettopoistuma eli nettonieluta-

voite vuodelle 2030 jaetaan jäsenmaille. Tavoitteen saavuttamiseen jäsenmaat voivat käyttää 

joustoja.  

Vuoden 2030 jälkeen LULUCF- ja maataloussektorit yhdistetään, jolloin muodostuu yksi maan-

käyttösektori eli AFOLU-sektori (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Tällöin tavoitteena 

on saavuttaa maankäyttösektorin osalta ilmastoneutraalius EU-tasolla vuoteen 2035 mennessä.  

Asetukseen tehtyjä muutosehdotuksia tarkastellaan tarkemmin luvussa 2. Pääpaino on LU-

LUCF-asetuksen muutoksissa, mutta tarkastelussa sivutaan myös taakanjakosektorin ja hallin-

tomalliasetukseen ehdotettuja muutoksia (luvut 3.1 ja 3.2), kun ne ovat merkityksellisiä LU-

LUCF-sektorin kannalta. 

1.3. Maataloussektori 

Voimassa olevan asetuksen (EU) 2018/842 (jatkossa taakanjakoasetus) tavoitteena on vähentää 

taakanjakosektorin päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästötasoon 

verrattuna. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenmaille on vahvistettu sitovat vuotuiset päästöta-

voitteet. Komission arvion mukaan eurooppalaisen ilmastolain uusien tiukempien 
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päästövähennystavoitteiden seurauksena kokonaisvähennystarve on 40 prosenttia vuoteen 

2030 mennessä. Kasvihuonekaasuinventaariossa maataloussektori1 on osa taakanjakosektoria. 

Taakanjakosektorin mahdollisuuksia vähentää päästöjä on tarkasteltu eri toimintavaihtoeh-

doissa (COM(2021) 555 final). Vaihtoehtoina ovat olleet soveltamisalaan kuuluvien alojen osit-

tainen tai kokonaan siirtäminen päästökauppajärjestelmään sekä taakanjakoasetuksen lakkaut-

taminen. Viimeksi mainitussa tapauksessa maataloussektori yhdistettäisiin LULUCF-sektorin 

kanssa yhdeksi maankäyttösektoriksi vuoden 2030 jälkeen. 

Komission ehdotuksessa tieliikenne ja rakentaminen säilyvät taakanjakosektorilla, mutta sisäl-

lytetään osittain myös päästökauppajärjestelmään. Vuoden 2030 kansalliseen tavoitteeseen 

päästään vahvistamalla uudet vuotuiset taakanjakosektorin päästökiintiöt vuosille 2023–2030. 

Päästöjä voidaan edelleen kompensoida nieluilla, mutta sitä rajoitetaan määrällisesti. Uutena 

joustokeinona esitellään lisävarantomekanismi, jossa LULUCF-sektorin käyttämättä jäänyttä 

nielua voidaan hyödyntää taakanjakosektorin velvoitteen täyttämiseen. Käytön edellytys on, 

että ilmastolain vaatimus 55 prosentin nettopäästöjen vähennyksestä täytetään EU-tasolla. 

Maataloussektori tulisi ehdotuksen mukaan jatkamaan nykyisellä soveltamisalalla vuoteen 

2030, jonka jälkeen se yhdistyy LULUCF-sektorin kanssa yhdeksi maankäyttösektoriksi (kuva 2). 

Taakanjakosektorin ja LULUCF-sektorin välisiä joustoja tarkastellaan luvussa 2.4. Taakanjako-

asetukseen ehdotettuja muutoksia on tarkemmin liitteessä 3.  

  

 

 
1 Maataloussektorilla raportoidaan CH4- ja N2O-päästöjä sekä kalkituksen ja urean käytön CO2-päästöt. 

Maatalousmaiden hiilivarastojen muutosten CO2-päästöt sisältyvät LULUCF-sektoriin samoin kuin maan-

käytön muutoksista aiheutuvat N2O-päästöt.  
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Kuva 2. LULUCF-asetuksen muutosehdotuksen mukainen eteneminen vuoteen 2030 ja sen jäl-

keen. *ESR = Effort Sharing Regulation, eli taakanjakoasetus. 
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2. Muutosehdotukset LULUCF-asetukseen 

Tässä luvussa käydään läpi komission ehdotuksen COM(2021) 554 final keskeiset muutokset. 

Voimassa olevan asetuksen ja ehdotuksen tekstit löytyvät liitteessä 1, jossa myös esitetään ar-

tiklakohtaisia kommentteja ja havaintoja. 

2.1. Kohde ja soveltamisala 

Voimassa olevan LULUCF-asetuksen tarkoitus on vahvistaa LULUCF-sektoria koskevat jäsenval-

tioiden velvoitteet Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, unionin kasvihuonekaa-

supäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi sekä sektorin tavoitteiden seuraamiseksi 

päästöjen ja poistumien tilinpitoa koskevat säännöt vuosille 2021–2030 (artikla 1). LULUCF-

asetuksen nykyisten tilinpitosääntöjen soveltamisaika ehdotetaan muutettavaksi koskemaan 

vuosia 2021–2025. Lisäksi 1 artiklalla vahvistettaisiin säännöt EU:n LULUCF-sektorin tavoitteelle 

kaudelle 2026–2030, jäsenmaiden LULUCF-sektorin tavoitteelle kaudelle 2026–2030 sekä jä-

senmaiden velvoitteille toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin yhteisen ilmastoneutraaliu-

den saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä AFOLU-sektorilla. 

LULUCF-asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa määritellään tilinpitoluokat (taulukko 1, sarake 1) kau-

sille 2021–2025 ja 2026–2030. Ehdotuksen COM(2021) 554 final mukaan näitä luokkia sovelle-

taan vain kaudella 2021–2025. Artiklaan lisätään, että kaudella 2026–2030 asetusta sovelletaan 

kasvihuonekaasujen inventaarion päästöihin ja poistumiin maankäytön raportointiluokissa (2 

kohta; taulukko 1, sarake 2) ja vuodesta 2031 alkaen myös maatalouden raportointiluokissa (3 

kohta; taulukko 1, sarake 3). Hoidetut kosteikot sisältyvät vuosia 2021–2025 koskevan muutok-

sen soveltamisalaan vain niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa sisäl-

lyttää sen raportoitavaksi luokaksi 31. joulukuuta 2020 mennessä. 

Taulukko 1. Tilinpitoluokat ja raportointiluokat eri kausilla LULUCF-sektorin ja AFOLU-sektorin 

vaatimustenmukaisuuden seurannassa (COM(2021) 554 final). 

2 artiklan 1 kohdassa tarkoi-

tetut tilinpitoluokat, sovel-

letaan 2021–2025 (LULUCF-

sektorilla) 

2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 

maankäytön raportointiluokat3, 

sovelletaan 2026–2030 (LULUCF-) ja 

2031–2035 (AFOLU-sektorilla) 

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut maata-

louden raportointiluokat3, sovelletaan 

2031–2035 (AFOLU-sektorilla) 

metsitetty maa1 metsämaa kotieläinten ruuansulatus 

metsäkatoalue viljelysmaa lannankäsittely 

hoidettu viljelymaa  ruohikkoalueet riisinviljely4 

hoidettu ruohikkoalue  kosteikot maatalousmaat  

hoidettu metsämaa1 rakennettu maa savannien kulotus4 

hoidettu kosteikko2 muu maa kasvintähteiden poltto pellolla 

 puutuotteet kalkitus 

 muut urean levitys  

 epäsuorat N2O-päästöt muut hiiltä sisältävät lannoitteet  

  muu 

1 puutuotteet sisältyvät luokkiin metsitetty maa ja hoidettu metsämaa 
2 jos valittu kaudelle 2021–2025 
3 UNFCCC:n luokitus FCCC/CP/2013/10/Add.3  
4 tässä luokassa ei raportoida päästöjä Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa 
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2.2. Velvoitteet ja tavoitteet 

4 artiklan nimi Velvoitteet (Commitments) muuttuu nimeksi Velvoitteet ja tavoitteet (Commit-

ments and targets).  

Ehdotuksessa velvoitteet ja tavoitteet asetetaan erikseen kausille 1: 2021–2025, 2: 2026–2030 

ja 3: 2031–2035. Kaudella 1 jatketaan nykyisillä säännöillä. Merkittävin muutos kauden 1 ja 2 

välillä on siirtyminen tilinpitoluokittaisesta seurannasta kasvihuonekaasuinventaariossa rapor-

toituihin päästöihin ja poistumiin perustuvaan vuosittaiseen velvoitteen seurantaan. Vuodelle 

2030 asetetaan EU-tasolla yhteinen tavoite, joka jaetaan jäsenvaltiokohtaisiksi tavoitteiksi. Siir-

ryttäessä kaudelta 2 kaudelle 3, yhdistetään LULUCF-sektoriin maataloussektori, jolloin muo-

dostuu AFOLU-sektori (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Vuonna 2035 AFOLU-sektorin 

on oltava ilmastoneutraali. Seuraavaksi tarkastellaan kutakin kautta erikseen.  

Kaudella 2021–2025 kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että tilinpitosääntöjen jälkeen tilin-

pitoluokkien yhteenlasketut päästöt eivät ole nieluja suuremmat, ottaen huomioon 12, 13 ja 

13a artikloissa säädetyt joustot. Kauden vaatimustenmukaisuus tarkastetaan vuonna 2027 

(kuva 2). 

Kaudella 2026–2030 kullekin jäsenvaltiolle määritellään vuodesta 2022 vuoteen 2030 ulottuva 

lineaarinen tavoitekehityspolkunsa, jota jäsenvaltion LULUCF-sektorin nettopäästöt eivät saa 

ylittää minään vuonna kauden aikana. Kehityspolun alkupiste vuonna 2022 on jäsenvaltion 

vuonna 2025 raportoiman kasvihuonekaasuinventaarion vuosien 2021, 2022 ja 2023 LULUCF-

sektorin nettopäästöjen ja -poistumien keskiarvo ja loppupiste vuodelle 2030 jäsenvaltiolle 

määritetty nielutavoite. Kukin jäsenvaltio voi nielutavoitteen saavuttamiseksi käyttää 12, 13 ja 

13b artikloissa säädettyjä joustoja. EU-alueen yhteinen tavoite, −310 miljoonan hiilidioksi-

diekvivalenttitonnin nettonielu vuonna 2030, jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Luvussa 4 esite-

tään vuoden 2030 tavoitteen asettelua ja siihen liittyvää pohdintaa, kun jäsenvaltioiden kehi-

tyspolut määritellään vuoden 2020 kasvihuonekaasuinventaarioiden vuosien 2016, 2017 ja 

2018 tiedoilla.  

Maiden tavoitepolut määritellään komission toimittaman vuonna 2025 tapahtuvan kasvihuo-

nekaasuinventaarioiden kattavan tarkastuksen perusteella. Komissio antaa täytäntöönpa-

nosäädöksiä, joissa vahvistetaan lineaarisen kehityspolun mukaiset tavoitteet vuosille 2026–

2029. Uusien tietojen perusteella −310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin nettonieluta-

voitetta voidaan muuttaa teknisellä korjauksella. Vuonna 2025 tapahtuva inventaarion tarkas-

tus edellyttää muutosta hallintomalliasetuksen 38 artiklaan. Kauden vaatimustenmukaisuus tar-

kastetaan vuonna 2032. 

EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen ja -poistumien tase maankäyttösektorilla (AFOLU) 

on oltava nolla vuonna 2035 ja negatiivinen sen jälkeen. Unionin ja jäsenvaltioiden on toteu-

tettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoden 2035 tavoite voidaan saavuttaa kollektiivisesti. 

Komissio tulee 31. päivänä joulukuuta 2025 mennessä tehdä jäsenvaltioiden toimittamien yh-

dennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien perusteella ehdotukset kunkin jä-

senvaltion panostuksista päästöjen vähentämiseksi. 

2.3. Tilinpitosäännöt 

Eri tilinpitoluokkien tilinpitosääntöjä käsitellään erikseen LULUCF-asetuksen 6–10 artikloissa. 

Alkuperäisten artikloiden mukaan tilinpitosääntöjä sovelletaan kausille 2021–2025 ja 2026–

2030. Kaikki artiklat muutetaan siten, että kauden 2021–2025 tilinpitosäännöt säilyvät 
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nykyisellään ja säännöt eivät enää koske kautta 2026–2030. Muita muutoksia on ehdotettu vain 

6 ja 9 artikloihin. 

Luokissa metsitetty maa ja metsäkatoalue tilikauden 2021–2025 nettopäästö/-poistuma on 

mukana tileissä täysimääräisenä (artikla 6). Jos maankäyttö on muuttunut viljelysmaasta, ruo-

hikkoalueesta, kosteikosta, rakennetusta maasta tai muusta maasta metsämaaksi, jäsenvaltio 

voi 20 vuoden sijaan käyttää 30 vuoden siirtymäaikaa, jonka kuluttua alue siirtyy luokasta 

”muuttunut metsämaaksi” luokkaan ”metsämaa pysynyt metsämaana”. Muutos on asianmu-

kaisesti perusteltava IPCC:n ohjeiden mukaisesti (IPCC, 2006). 30 vuoden muutosaika on otet-

tava käyttöön viimeistään vuonna 2025. Ehdotuksesta ei käy ilmi, tarkoitetaanko vuosirajalla 

kauden 2021–2025 laskentaa, jolloin muutos raportoidaan vuoden 2027 inventaariossa, vai tar-

koittaako vuoden 2025 inventaariota, joka päättyy vuoteen 2023, ja jonka perusteella lasketaan 

kehityspolku jaksolle 2026–2030. 

Hoidetun viljelymaan, hoidetun ruohikkoalueen ja hoidetun kosteikon tilikauden 2021–2025 

nettopäästöä/-poistumaa verrataan vuosien 2005–2009 nettopäästöjen/-poistumien keskiar-

voon kerrottuna viidellä (artikla 7). Hoidetun metsämaan tiliin sisällytetään nettopoistuma/-

päästö, joka on kauden 2021–2025 nettopäästöjen/-poistumien ja viidellä kerrotun metsien 

vertailutason erotus (8 artikla). Hoidetun metsämaan laskennallista poistumaa rajoitetaan kat-

toluvulla, joka on 3,5 prosenttia jäsenvaltion perusvuoden kokonaispäästöistä ilman LULUCF-

sektoria. Artiklaa 8 muutetaan kansallisen metsien tilinpitosuunnitelman osalta vastamaan 

kautta 2021–2025. 

9 artiklan nimi Puutuotteiden tilinpito (Accounting for harvested wood products) muuttuu ni-

meksi Hiiltä varastoivat tuotteet (Carbon storage products). LULUCF-asetuksen mukaan puu-

tuotteista aiheutuvat päästöt ja poistumat sisältyvät hoidetun metsämaan ja metsityksen tilei-

hin puuraaka-aineen alkuperän mukaisesti. Alkuperäisessä artiklassa tai muutosehdotuksessa 

ei määritellä jaksoa, jonka ajan artiklaa sovelletaan. Aiemmin on kuitenkin mainittu, että hoide-

tun metsämaan ja metsityksen tilinpitosääntöjä sovelletaan vain kaudella 2021–2025. Muutos-

ehdotuksen perustelut -luvussa todetaan, että EU:n ilmastotavoitteeseen vuodelle 2030 kuuluu 

aloitteita, jotka koskevat hiiliviljelyä ja hiilen poistumien sertifiointia ja joita olisi toteutettava 

yhä enenevässä määrin vuoteen 2030 mennessä.  

Hiiliviljelyn rinnastaminen puutuotteisiin on inventaarion näkökulmasta haasteellista. Riskinä 

on myös kaksoislaskenta, jos hiilen lisääminen maaperään sisältyy maaperän hiilivaraston las-

kentaan sekä tuotteiden laskentaan. Näiden erottaminen toisistaan edellyttää laskentojen (mal-

lien) uudistamista. Jos jossakin vaiheessa mukaan otetaan muita kuin puupohjaisia tuotteita, 

tulisi tuotelaskennan olla oma erillinen ryhmänsä. Liitteen I B osassa määritellään ’Hiiltä varas-

toivat tuotteet’ ryhmään kuuluvista hiilivarastoista vain puutuotteet ja nekin liitettynä kauden 

2021–2025 tililuokkiin metsitetty maa ja hoidettu metsämaa. 

Luonnonhäiriöiden tilinpidossa 2021–2025, jäsenvaltio voi halutessaan käyttää luonnonhäiriö-

sääntöä tilikauden lopussa (10 artikla). Tällöin tietyt kriteerit täyttävistä tuhoista aiheutuvat 

päästöt voidaan jättää pois hoidetun metsämaan ja metsitetyn maan tileistä. Ehtona on, että 

päästöt ylittävät vuosina 2001–2020 tapahtuneista luonnontuhoista aiheutuvat keskimääräiset 

päästöt (taustataso + marginaali). Lisäksi näiden alueiden poistumat (nielut) tulee jättää pois 

tilinpidosta vuoteen 2025 saakka. Jotta luonnontuhosääntöä voidaan käyttää, tulee tuhoalueet 

identifioida ja niiden kehitystä ja mahdollisia maankäytön muutoksia seurata. Artikla 10 ei ole 

käytössä ensimmäisen kauden jälkeen. Sen sijaan liite VI jää voimaan. Liitteessä annetaan me-

netelmä luonnonhäiriöiden taustatason laskentaan, jota vuosina 2026–2030 käytettäisiin osoit-

tamaan tarvetta käyttää maankäytön joustomekanismiin liittyvää luonnonhäiriöiden kompen-

sointia (uusi artikla 13b, kohta 5). 
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2.4. Joustot 

Komission ehdotuksessa merkittävimmät joustoihin liittyvät muutokset koskevat jäsenvaltioi-

den mahdollisuutta tallettaa kauden 2021–2025 ylimääräiset poistumat käytettäväksi kaudella 

2026–2030, hoidetun metsämaan jouston käyttöä sekä kokonaan uuden maankäytön jousto-

mekanismin luomista kaudelle 2026–2030. Maankäytön joustomekanismin yhteyteen luodaan 

lisäksi erillinen jousto liittyen luonnonhäiriöistä syntyvien päästöjen kompensointiin. Ehdotuk-

sessa myös täsmennetään Suomen lisäjouston käyttöä. Tilinpitosääntöjen muutokset kaudella 

2026–2030 tarkoittavat jäsenvaltiokohtaisen nettopoistumatavoitteen täyttymisen tarkastelua 

vuositasolla, ja mikäli tavoitetta ei saavuteta, tästä seuraa sanktio 13c artiklan mukaisesti. Sen 

sijaan kannusteet vuosittaisten nettopoistumatavoitteiden ylitykseen vaikuttavat vähäisiltä. Ko-

missiolle ehdotetaan laajaa delegoitua säädösvaltaa liittyen mm. päästöjen ja poistumien ra-

portointiin, teknisiin korjauksiin ja joustomekanismien käyttöön. 

Komission ehdotuksessa esitetyt muutokset joustoihin verrattuna voimassa olevaan LULUCF-

asetukseen: 

Artikla 11. Joustomahdollisuudet (Flexibilities) 

• Artiklan nimi muuttuu. Uusi nimi Joustomahdollisuudet ja hallinto (Flexibilities and gover-

nance). 

• Artiklan kohta 1 korvataan tekstillä, jossa ovat mukana komission ehdotuksen mukaiset 

uudet artiklat 13a ja 13b. 

Artikla 12. Yleiset joustomahdollisuudet (General flexibilities) 

• Poistetaan kohta 3 eli mahdollisuus tallettaa kauden 2021–2025 ylimääräiset poistumat 

kaudelle 2026–2030, kun siirrot taakanjakosektorille ja toisille jäsenvaltioille on otettu 

huomioon. 

• Lisätään kohdat 5 ja 6, jotka puolestaan liittyvät kohtaan 2, jossa säädetään jäsen-

valtioiden välisistä ylimääräisten poistumien siirroista. 

• Kohta 5: jäsenvaltiot voivat käyttää kohdan 2 mukaisista siirroista saatuja tuloja 

ilmastonmuutoksen torjumiseen unionissa tai kolmansissa maissa ja niiden on ilmoi-

tettava komissiolle kaikista tällaisista toimenpiteistä. 

• Kohta 6: kohdan 2 mukaiset siirrot voivat olla seurausta kasvihuonekaasujen 

vähentämishankkeesta tai -ohjelmasta, joka toteutetaan myyjäjäsenvaltiossa ja josta 

saajajäsenvaltio maksaa edellyttäen, että vältetään kaksoislaskenta ja varmistetaan 

jäljitettävyys.  

• Huomio: kohdassa 4 viitataan kohtaan 3, joka on poistettu. Kohtaa 4 tulisi muuttaa 

siten, että siinä viitataan vain kohtaan 2 ja viittaus kohtaan 3 sekä jäsenvaltion mahdolli-

suuteen tallettaa poistumia poistetaan. 

• Huomio: 12 artiklan kohtaa 1 ei muuteta. Kyseisessä kohdassa viitataan taakanjako-

asetukseen (EU) 2018/842 ja jäsenvaltioiden mahdollisuuteen pyytää taakanjako-

sektorin päästöoikeuksien mitätöintiä ja käyttöä LULUCF-sektorin velvoitteen täytty-

miseen. Siirtomahdollisuudet taakanajakosektorilta LULUCF-sektorille pysyvät siten 

ennallaan. Komission taakanjakoasetusta koskevan muutosehdotuksen (COM(2021) 

555 final) mukaan nettopoistumien siirtomahdollisuudet LULUCF-sektorilta taakanjako-

sektorille sen sijaan muuttuisivat. Jäsenvaltioiden siirtomahdollisuuksien enimmäis-

määrät taakanjakosektorille on esitetty taakanjakoasetuksen liitteessä III. Komission 

ehdotuksen mukaan liitteen III otsikkoa muutetaan siten, että siirrettävät netto-

poistumat voivat olla peräisin kaikista LULUCF-sektorin tilinpitoluokista (voimassa ole-

vassa taakanjakoasetuksessa tilinpitoluokat hoidettu metsämaa ja metsitetty maa on 
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rajattu ulkopuolelle). Lisäksi jäsenvaltioiden siirtomahdollisuudet jaetaan puoliksi 

kausien 2021–2025 ja 2026–2030 kesken. LULUCF-sektorin nettopoistumien 

hyödyntämismahdollisuuden kokonaismäärä pysyisi koko kauden 2021–2030 osalta 

näin ollen muuttumattomana, mutta käyttömäärien jakautumista 1. ja 2. velvoitekauden 

välillä rajoitettaisiin.   

Artikla 13.  Hoidettua metsämaata koskeva joustomahdollisuus (Managed forest land flexibility), 

koko artikla korvataan ja uusina artikloina lisätään 13a ja 13b artiklat. 

• Kohtaan 1 on lisätty, että artiklan 13 määrittämää metsäjoustoa voidaan käyttää kau-

della 2021–2025.  

• Kohdassa 3 metsäjouston käyttöön liittyvän kompensaation määrä rajataan 

50 prosentiksi liitteessä VII annetusta jäsenvaltiokohtaisesta kompensaatiomäärästä. 

Metsäjoustoa voidaan käyttää kaudella 2021–2025 päästöiksi laskettujen nielujen kom-

pensointiin.  

• Lisätään uusi kohta 4, jossa käsitellään luonnonhäiriöistä aiheutuvien päästöjen kom-

pensointia kaudella 2021–2025. Luonnonhäiriöistä aiheutuvien päästöjen niin sanotun 

taustatason määrittämisestä sekä siitä, millaisia luonnonhäiriöistä peräisin olevia 

päästöjä (esim. tuhopuun korjuu) ei voida jättää kirjanpidon ulkopuolelle on säädetty 

liitteessä VI. Kohdan 4 mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus kompensoida luonnon-

häiriöihin liittyviä metsien vertailutason vuoksi päästöiksi laskettuja niin paljon, kuin 

muilta jäsenvaltioilta on jäänyt käyttämättä liitteen VII mukaisia hoidettua metsämaata 

koskevia kompensaatioita. Luodaan siis uusi luonnonhäiriöistä aiheutuvien päästöjen 

joustomekanismi, joka muotoilun perusteella rajoittuu hoidetun metsämaan tilinpito-

luokkaan.  

• Huomio: 10 artiklaa (luonnonhäiriöiden tilinpito) muutetaan siten, että se koskee vain 

kautta 2021–2025. Artiklassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta jättää tilin-

pidon ulkopuolelle taustatason ylittävät luonnonhäiriöistä aiheutuvat päästöt metsite-

tyn maan ja hoidetun metsämaan tilinpitoluokissa. Tämä ei kuitenkaan koske esimerki-

ksi tuhopuun korjuuta.  

• Voimassa olevan asetuksen 13 artiklan kohta 4, jossa säädetään Suomen lisä-

kompensaatiosta, poistetaan ja korvataan uudella 13a artiklalla.  

Artikla 13a. Lisäkompensaatiot (Additional compensations)  

• 13a on uusi artikla, joka koskee Suomen lisäkompensaatiota ja kautta 2021–2025.  

• Käytettävissä oleva kompensaation määrä Suomelle on 5 miljoonaa hiilidioksidi-

ekvivalenttitonnia eli puolet nykyisestä määrästä, ja sen käyttö rajataan kaudelle 2021–

2025 (voimassa olevassa asetuksessa lisäkompensaation määrä on 10 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja käyttö kaudella 2021–2030). 

• Kompensaatiota voidaan käyttää tilinpitoluokissa hoidettu metsämaa, metsäkatoalue, 

hoidettu viljelymaa ja hoidettu ruohikkoalue kaudella 2021–2025. 

• Lisäkompensaatio rajoitetaan koskemaan määrää, joka ylittää Suomen kauden 2021–

2025 metsäjouston sekä sitä voidaan käyttää metsäkadon osalta ainoastaan ennen 

vuotta 2018 tapahtuneen metsäkadon päästöjen kompensointiin. 

• Lisäkompensaatiota voi käyttää vain artiklan 4 velvoitteen (no debit -sääntö eli tilinpito-

sääntöjen mukaiset päästöt eivät saa ylittää poistumia) täyttymisen varmistamiseksi eikä 

kompensaatiota voi siirtää muille jäsenvaltioille tai kaudelle 2026–2030.  
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Artikla 13b. Maankäytön joustomekanismi vuosiksi 2026–2030 (Land use flexibility mechanism 

for the years 2026 to 2030)  

• 13b on uusi artikla, joka koskee kautta 2026–2030. 

• Tarkoitettu auttamaan jäsenvaltioita selviytymään LULUCF-sektorin päästöihin ja 

poistumiin liittyvistä epävarmuuksista, erityisesti luonnonhäiriöstä.  

• Joustomekanismin koko 178 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, mikä vastaa 

puolta liitteen VII mukaisten jäsenvaltiokohtaisten hoidetun metsämaan jouston 

kokonaismäärästä. 

• Joustomekanismi koskee kaikkia raportoinnin maankäyttöluokkia. 

• Jäsenvaltio voi käyttää joustomekanismia, kun muut joustomahdollisuudet (artikla 12 

sekä taakanjakoasetuksen artikla 7) on käytetty. 

• Joustomekanismia voidaan käyttää, mikäli EU:n vuosittaisten päästöjen ja poistumien 

sekä LULUCF-tavoite (−310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia) on negatiivinen eli 

LULUCF-sektorin vuosittaiset nettopoistumat ylittävät tavoitteen. 

• Arvioitaessa edellisen ehdon täyttymistä, komissio päättää, sisällyttääkö se 20 prosenttia 

kauden 2021–2025 nettopoistumista, joita jäsenvaltiot eivät ole tallettaneet (eivät ole 

voineet tallettaa), poistumiin. Perusteluna tälle poistumien lisäykselle (komissio käyttää 

termiä emergency key) ovat luonnonhäiriöt. 

• Jäsenvaltiokohtaisesti joustomekanismin suuruus rajoitetaan puoleen liitteen VII mukai-

sesta hoidetun metsämaan joustosta, ja joustolla voidaan kompensoida vain nieluja, 

jotka muuttuvat laskennallisiksi päästölähteiksi vuositason nettopoistumatavoitteeseen 

tehtävän vertailun vuoksi.  

• Kohdassa 5 luodaan erillinen luonnonhäiriöistä aiheutuvien päästöjen joustomekanismi. 

Voidakseen käyttää tätä joustomekanismia, jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 

tietoa luonnonhäiriöiden vaikutuksista noudattaen liitteen VI laskentasääntöjä 

(luonnonhäiriön taustataso). Yksittäisen jäsenvaltion kompensaatioiden käyttö-

mahdollisuuden yläraja on muiden jäsenvaltioiden käyttämättömien liitteen VII kom-

pensaatioiden määrä kaudella 2026–2030. Jos kompensaatioiden kysyntä ylittää käy-

tössä olevan määrän, jaetaan kompensaatiot jäsenvaltioille suhteellisina osuuksina.  

• Huomio: artiklan 10 mukainen mahdollisuus luonnonhäiriöistä aiheutuvien päästöjen 

jättämisestä tilinpidon ulkopuolelle, kuten on kaudella 2021–2025 metsitetyn maan ja 

hoidetun metsämaan tilinpitoluokissa, ei ole voimassa kaudella 2026–2030. 

Artikla 13c Tavoitteiden hallinnointi (Governance of the targets)  

• 13c on uusi artikla, joka koskee kautta 2026–2030. 

• Jäsenvaltioiden LULUCF-sektorin kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia tarkastel-

laan vuonna 2032. Jos tarkastelussa havaitaan, että jäsenvaltion päästöjen ja poistumien 

summa (nettopoistuma) on pienempi kuin jäsenvaltion vuosittainen nettopoistuma-

tavoite, kerrotaan toteutuneen nettopoistuman ja tavoitteen ero luvulla 1,08, ja se 

lisätään seuraavan vuoden päästöksi. Tarkastelussa otetaan huomioon 12 ja 13b artiklo-

jen joustomahdollisuudet.  

• Huomio: Komission perustelumuistion mukaan siirtymisellä vuosittaisiin netto-

poistumatavoitteisiin, niiden täyttymisen tarkasteluun vuositasolla sekä rankaisemiseen 

tavoitteen täyttymättömyydestä (komissio käyttää termiä penalty) LULUCF-sektorin 

tilinpitoa muutetaan kohti taakanjakosektorin tilinpitoa. On kuitenkin huomattava, että 

komission LULUCF-asetusta koskevassa muutosehdotuksessa ei säädetä mahdollisuu-

desta tallettaa tavoitetason ylityksestä syntyviä ylimääräisiä nettopoistumia seuraaville 

vuosille. Taakanjakoasetuksessa puolestaan säädetään mahdollisuudesta tallettaa 30 

prosenttia käyttämättömistä vuosikiintiöistä seuraavien vuosien varalle. 
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• Edellä kuvatussa tarkastelussa noudatetaan artiklassa 15 kuvattuja periaatteita. 

• Artiklan 15 kohta 1 korvataan puolestaan kohdalla, jossa komissiolle esitetään dele-

goitua säädösvaltaa LULUCF-asetuksen täydentämiseen liittyen mm. päästöjen ja pois-

tumien raportointiin, teknisiin korjauksiin tai joustojen käyttöön.  

Joustojen käyttö kaudella 2026–2030 

Komission perustelumuistion mukaan LULUCF-sektorin nettopoistumatavoitteet koko EU:lle 

sekä jäsenvaltioille vuodelle 2030 muodostavat alkupisteen kohti vuoden 2050 ilmastoneut-

raaliuutta. Komission pyrkimys onkin luoda LULUCF-nettopoistumien kehitykselle yli vuoden 

2030 ulottuvat tavoitepolut, mitä vasten siirtyminen kaudella 2026–2030 vuosi- ja jäsenvaltio-

kohtaisiin LULUCF-sektorin nettopoistumatavoitteisiin ja niiden toteutumisen seurantaan vai-

kuttaa loogiselta. Komissio perustelee muutosta myös LULUCF-sektorin ja taakanjakosektorin 

tilinpitojen tuomisella lähemmäksi toisiaan. Kuvassa 3 on esitetty hypoteettinen, kirjoittajien 

omaan tulkintaan perustuva esimerkki joustojen käytöstä sekä vuosikohtaisen tavoitetason alit-

tamisesta ja ylityksestä aiheutuva seuraukset kaudella 2026–2030. 

 

Kuva 3. Joustojen käyttö kaudella 2026–2030. Esimerkissä vuosina 2026–2030 LULUCF-sekto-

rin nettopoistumatavoitteet saavutetaan. Esitysteknisistä syistä vuositavoitetta kuvataan vaa-

kasuoralla viivalla, vaikka tosiasiassa vuositavoite tiukentuu kohti vuotta 2030. 

Mikäli kaudella 2026–2030 LULUCF-sektorin nettopoistumat tietyn vuoden osalta alittavat jä-

senvaltiolle määritellyn vuosikohtaisen nettopoistumatavoitteen, ne tulee kompensoida. Kom-

pensointiin voidaan käyttää tiettyjen ehtojen täyttyessä 13b artiklan ja liitteen VII mukaista 

maankäytön jouston kiintiöitä (kuva 3, vuodet 2026 ja 2028), 13b artiklan kohdan 5 mukaista 

luonnonhäiriöihin liittyvää joustoa (kuva 3, vuosi 2026), jäsenvaltion päästöoikeuksien mitätöi-

mistä taakanjakosektorilla tai ylimääräisten LULUCF-nettopoistumien siirtoja muilta jäsenval-

tioilta. Mikäli nettopoistumavajetta (tavoitetason alitusta) ei pystytä kompensoimaan, se lisä-

tään seuraavan vuoden poistumatavoitteeseen kerrottuna luvulla 1,08 (kuva 3, vuosi 2029).  

Tilanteessa, jossa LULUCF-sektorin nettopoistumat jonakin vuonna ylittävät nettopoistumata-

voitteen (kuva 3, vuosi 2027), vaihtoehtoina on nettopoistumien siirtäminen rajoitetusti taa-

kanjakosektorille (asetuksen (EU) 2018/842 liitteen III mukaisista määristä 50 prosenttia koskien 

koko kautta 2026–2030) tai siirto muille jäsenvaltioille. Ylimääräisten nettopoistumien talletta-

minen kompensoimaan kaudella 2026–2030 jäsenvaltion jonkin vuoden tavoitetasoa alempia 

LULUCF-sektorin nettopoistumia ei olisi mahdollista. Ylimääräisiä nettopoistumia voidaan 
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mahdollisesti myös hyödyntää luodessa uutta, jäsenvaltioiden yhteistä taakanjakosektorin lisä-

varantoa (COM(2021) 555 final). 

Komission esityksestä tehdyn tulkinnan mukainen vuositason tarkastelu sisältää vähän kannus-

teita jäsenvaltioille ylittää vuosittaiset LULUCF-sektorin nettopoistumille asetettavat tavoiteta-

sot. Lisäksi mahdollisuudet tasata LULUCF-sektorin nettopäästöjen vuosivaihtelua, joka etenkin 

runsasmetsäisissä maissa on voimakasta johtuen useimmiten markkinatilanteesta, kaventuu 

huomattavasti suhteessa voimassa olevaan LULUCF-asetukseen. 

On huomattava, että yksittäisen jäsenvaltion tosiasialliset mahdollisuudet käyttää joustoja kau-

della 2026–2030 selviävät todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2032, kun jäsenvaltiot toimitta-

vat komissiolle vaatimuksenmukaisuusraporttinsa LULUCF-sektorin päästöistä ja poistumista 

sekä aikomuksistaan käyttää eri joustomahdollisuuksia sekä siirtoja jäsenvaltioiden välillä. Jous-

tojen enimmäismääriin sekä ylipäätään mahdollisuuteen käyttää joustoja liittyy ehtoja, joiden 

täyttymistä tarkastellaan EU-tasolla. Epävarmuutta liittyy myös siihen, kuinka tulkitaan 13 ja 13b 

artiklojen mukaisten joustomahdollisuuksien yhteydessä mainittu ehto kompensoida ainoas-

taan ”päästöiksi laskettuja nieluja”. LULUCF-asetuksen määritelmän mukaan nielulla tarkoite-

taan ”mitä tahansa prosessia, toimintaa tai mekanismia, joka sitoo ilmakehästä kasvihuonekaa-

sua, aerosolia tai kasvihuonekaasun esiastetta”. Joustomahdollisuuksia käytettäessä on olen-

naista, voidaanko nielun tulkita muodostuvan esimerkiksi koko LULUCF-sektorista, tilinpito-

/raportointiluokasta tai vielä yksityiskohtaisemmalla tasolla tilinpito-/raportointiluokkien ala-

luokista, joita raportoidaan kasvihuonekaasuinventaariossa. 

Joustot taakanjako- ja LULUCF-sektorien välillä 

Siirtojen jäsenvaltiokohtainen enimmäismäärä LULUCF-sektorilta taakanjakosektorille on 

määritetty taakanjakoasetuksen ((EU) 2018/842) liitteessä III. EU27-tasolla LULUCF-sektorilta 

siirrettävien kokonaisnettopoistumien määrä on rajattu 262 miljoonaan hiilidioksidi-

ekvivalenttitonniin kaudella 2021–2030. Suomen osalta vastaava määrä on 4,5 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan siirtomahdollisuus 

koskee LULUCF-tilinpitoluokista metsitetty maa, metsäkatoalue, hoidettu viljelymaa ja hoidettu 

ruohikkoalue peräisin olevia nettopoistumia. Luokan hoidettu metsämaa nettopoistumia ei 

siten voida hyödyntää siirroissa taakanjakosektorille.  

Komission ehdotuksessa taakanjakoasetuksen muuttamiseksi (COM(2021) 555 final) esitetään 

muutoksia joustoihin taakanjako- ja LULUCF-sektorin välillä. Taakanjakoasetuksen liitteen III 

mukaiset jäsenvaltiokohtaiset siirtojen enimmäismäärät ehdotetaan jaettavan puoliksi kausien 

2021–2026 ja 2026–2030 kesken. Lisäksi nettopoistumien tarkastelu laajennetaan koskemaan 

kaikkia LULUCF-tilinpitoluokkia. Taakanjakoasetukseen ehdotetaan uutta 11a artiklaa, jolla pe-

rustettaisiin EU:n yhteinen nettopoistumien lisävaranto (additional reserve). Voimassa olevan 

taakanjakoasetuksen mukaan (11 artikla) perustetaan 105 miljoonan hiilidioksidiekvivalentti-

tonnin tiettyjen jäsenvaltioiden käytettävissä oleva turvavaranto, ja uusi lisävaranto perustet-

taisiin turvavarannon päälle. Lisävarannon perustamisen edellytyksenä on, että vuoden 2030 

tavoite 55 prosentin nettopäästöjen vähennystavoite toteutuu. Lisäksi otetaan huomioon eu-

rooppalaisen ilmastolain vaatimus, että nettopoistumien enimmäismäärä 55 prosentin netto-

päästöjen vähennystavoitteen toteutumisessa on enintään 225 miljoonaa hiilidioksidiekviva-

lenttitonnia vuonna 2030. Varanto koostuisi jäsenvaltioiden ylimääräisistä LULUCF-sektorin 

nettopoistumista, jotka ovat syntyneet kaudella 2026–2030. Komissio vaikuttaa tulkitsevan, että 

lisävarantoon voitaisiin siirtää käyttämättömiä maankäytön joustomekanismin nettopoistumia 

(liite VII) sen jälkeen, kun LULUCF-sektorin kauden 2026–2030 vaatimustenmukaisuuden tar-

kastus on suoritettu ja LULUCF-tilinpito suljettu. Tämän tulkinnan mukaisesti lisävarannon koon 
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yläraja olisi puolet liitteen VII mukaisesta jäsenvaltioiden joustomahdollisuuksien kokonais-

määrästä.    

Uuteen lisävarantoon liittyminen on jäsenvaltiolle vapaaehtoista, ja jäsenvaltioiden on ilmoi-

tettava liittymisestä ja liittymättä jättämisestä komissioille kuuden kuukauden kuluessa siitä, 

kun muutettu taakanjakoasetus on astunut voimaan. Jäsenvaltio voi saada lisävarannosta pois-

tumia taakanjakosektorin vuosittaisten päästötavoitteiden täyttämiseen tiettyjen ehtojen ol-

lessa voimassa. Jäsenvaltioiden yhteenlaskettu lisävarannon käyttö rajataan lisävarannossa ole-

vien nettopoistumien kokonaismääräksi, ja mikäli jäsenvaltioiden yhteenlaskettu tarve netto-

poistumille ylittää lisävarannon koon, nettopoistumat jaetaan suhteellisina osuuksina niitä tar-

vitseville jäsenvaltioille. LULUCF-sektorin vaatimuksenmukaisuuden tarkastus kaudella 2026–

2030, joustojen käyttö ja nettopoistumien siirrot sekä varantojen luominen LULUCF- ja taakan-

jakosektorien välillä ovat osittain epäselvästi kirjoitettuja ja tulkinnat tulee tarkastaa poliitti-

sessa prosessissa. 

2.5. Tarkastukset 

Artikla 14: Vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen (Compliance check) 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15. maaliskuuta 2027 mennessä kauden 2021–2025 

ja 15. maaliskuuta 2032 mennessä kauden 2026–2030 vaatimustenmukaisuuskertomus, joka 

sisältää kaikki päästöt ja -poistumat niissä tilinpito- ja raportointiluokissa, jotka ovat listattu 2 

artiklassa. Kertomuksen on sisällettävä myös tarvittaessa tiedot aikomuksesta käyttää 11 artik-

lassa tarkoitettuja joustomahdollisuuksia ja niihin liittyviä määriä. Ehdotuksen COM(2021) 554 

final mukaan lisätään 14 artiklaan, että artiklassa 2(1) listattu kohdat (taulukko 1, sarake 1) kos-

kevat jaksoa 2021–2025 ja artiklassa 2(2) listattu kohdat (taulukko 1, sarake 2) koskevat jaksoa 

2026–2030. Artiklaan lisätään myös, että vaatimustenmukaisuuskertomukseen on sisällyttävä 

arviot politiikoista ja toimenpiteistä, ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen väli-

sistä synergioista sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden välisistä 

synergioista. 

Artikla 15: Rekisteri (Registry) 

EU:n rekisteriin kirjataan kunkin maankäytön tililuokan ja raportointiluokan päästöt ja poistu-

mat, tekniset korjaukset, joustojen käyttö, jäsenmaiden tavoitteisiin tehdyt tekniset korjaukset 

ja vuosittaisten tavoitteiden noudattaminen. Komissio antaa delegoituja säädöksiä näiden tie-

tojen rekisteriin kirjaamisen säännöistä. 

Artikla 16: Siirretyn säädösvallan käyttäminen (Exercise of delegation) 

Lisätään uusi 16a artikla, jonka 1 kohdassa määrätään, että komissiota avustaa ilmastonmuu-

toskomitea. Tämä komitea perustettiin hallintomalliasetuksen (EU) 2018/1999 44 artiklan 3 

kohdalla, ja se on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/20112 tarkoi-

tettu komitea. Uuden 16a artiklan 2 kohdan mukaan tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan 

asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

 

 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 

yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpano-

vallan käyttöä. 
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Artikla 17: Uudelleentarkastelu (Review) 

Alkuperäisen 17 artiklan 2 kohdassa määrätään, että komissio toimittaa jokaisen Pariisin sopi-

muksessa sovitun maailmanlaajuisen tilannekatsauksen jälkeen Euroopan parlamentille ja neu-

vostolle kertomuksen, jossa kuvataan mm. miten tämä asetus edistää unionin tavoitetta kasvi-

huonekaasujen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä. Alkuperäisen asetuksen mukaan ker-

tomuksen tulee sisältää myös vuoden 2030 jälkeistä aikaa koskevat puitteet. Tämä osa poiste-

taan muutosehdotuksessa. Samaan kohtaan lisätään myös: ”Kertomuksen antamisen jälkeen 

komissio tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. Ehdotuksissa on erityisesti vahvistettava 

vuotuiset tavoitteet ja hallinto, joilla pyritään saavuttamaan 4 artiklan 4 kohdassa vahvistettu 

vuoden 2035 ilmastoneutraaliustavoite, unionin lisäpolitiikat ja -toimenpiteet sekä vuo-

den 2035 jälkeinen kehys, jolla sisällytetään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kasvihuone-

kaasupäästöt ja -poistumat muilla sektoreilla, kuten meriympäristö ja makeanveden ympä-

ristö.”. 

2.6. Asetusehdotuksen liitteet 

Asetusehdotuksen liite I korvaa voimassa olevan LULUCF-asetuksen liitteen I B osan, jossa mää-

ritellään hiilivarastot (taulukko 2). Muutoksena esitellään maanpäällisen ja maanalaisen bio-

massan yhdistämistä ’elävä biomassa’ hiilivarastoksi. Toisena muutoksena esitetään karikkeen 

ja kuolleen puun hiilivaraston yhdistämistä uudeksi kuolleen eloperäisen aineksen varastoksi 

muissa luokissa kuin metsämaalla. Ehdotus tälle muutokselle perustuu todennäköisesti 

UNFCCC:n raportointitauluihin, joissa näitä kahta varastoa raportoidaan erikseen vain metsä-

maalle, mutta määritelmä poikkeaa IPCC-ohjeistuksesta (IPCC 2006). Kasvihuonekaasuinven-

taarion kannalta hiilivarastoja ei ole tarpeen määritellä uudestaan, vaikka osa hiilivarastoista 

raportoitaisiinkin summana. Selvempää olisi pitäytyä käytössä oleviin IPCC:n luokituksiin. 

Taulukko 2. Liitteessä I olevan osan B nykyiset ja ehdotetut hiilivarastot. 

LULUCF-asetus Ehdotus COM(2021) 554 final 

 a) elävä biomassa 

a) maanpäällinen biomassa b) karike 1 

b) maanalainen biomassa c) kuollut puuaines 1 

c) karike d) kuollut eloperäinen aines 2 

d) kuollut puuaines e) kivennäismaa 

e) maaperän orgaaninen hiili f) eloperäinen maa 

f) puutuotteet metsitetyn maan ja hoidetun 

metsämaan maankäyttöön liittyvissä tilinpito-

luokissa 

g) puutuotteet metsitetyn maan ja hoidetun 

metsämaan maankäyttöön liittyvissä tilinpito-

luokissa 
1    Sovelletaan ainoastaan metsitettyyn maahan ja hoidettuun metsämaahan. 
2    Sovelletaan ainoastaan metsäkatoalueeseen, hoidettuun viljelymaahan, hoidettuun ruohikkoaluee-

seen ja hoidettuihin kosteikkoihin. 

 

Artiklan 2 mukaan tilinpitoluokkiin (2021–2025) ja raportointiluokkiin (2026–2030) asetusta so-

velletaan kasvihuonekaasujen päästöihin ja poistumiin sellaisina kuin ne raportoidaan hallinto-

malliasetuksen 26 artiklan 4 kohdan nojalla. Kyseinen artiklan kohta koskee EU:lle ja UNFCCC:n 

sihteeristölle toimitettavia kasvihuonekaasuinventaarioita.  
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Puutuotteiden rajaaminen koskemaan metsämaata, joka asetuksessa jaettu edelleen ’metsä-

maa säilynyt metsämaana’ ja ’metsitetyt alueet’ (taulukko 2), ei ole yhdenmukainen edellä mai-

nittujen artikloiden kanssa. Jos tilinpito tehdään ehdotetuissa luokissa, tarkoittaa se, että puu-

tuotteiden hiililaskenta tehdään kahdella tavalla: EU:lle esitettyjen sääntöjen mukaisesti ja 

UNFCCC:lle koko puutuoteryhmälle riippumatta siitä, mistä maankäyttöluokasta käytetty puu-

tavara on peräisin.  

LULUCF-asetukseen ehdotetaan lisättäväksi liite IIa (taulukko 3), jossa asetetaan unionin tavoite 

ja jäsenvaltioiden kansalliset tavoitteet kasvihuonekaasujen nettopäästöille vuodelle 2030 4 ar-

tiklan 2 kohdan mukaisesti.  

Muihin LULUCF-asetuksen liitteisiin ei ehdoteta muutoksia.  
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Taulukko 3. Uudessa liitteessä IIa annetaan kasvihuonekaasujen nettopoistumia koskeva unio-

nin tavoite ja jäsenvaltioiden kansalliset tavoitteet, jotka on saavutettava vuonna 2030. 

Jäsenvaltio 

Kasvihuonekaasujen nettopois-

tuma/-päästötavoite tuhansina 

hiilidioksidiekvivalenttitonneina 

vuonna 2030 

Belgia –1 352 

Bulgaria –9 718 

Tšekki –1 228 

Tanska 5 338 

Saksa –30 840 

Viro –2 545 

Irlanti 3 728 

Kreikka –4 373 

Espanja –43 635 

Ranska –34 046 

Kroatia –5 527 

Italia –35 758 

Kypros –352 

Latvia –644 

Liettua –4 633 

Luxemburg –403 

Unkari –5 724 

Malta 2 

Alankomaat 4 523 

Itävalta –5 650 

Puola –38 098 

Portugali –1 358 

Romania –25 665 

Slovenia –146 

Slovakia –6 821 

Suomi –17 754 

Ruotsi −47 321 

EU-27 −310 000 
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3. Muutokset muihin asetuksiin 

3.1. Taakanjakoasetus 

Taakanjakoasetuksen (EU) 2018/842 muuttamiseksi annetun ehdotuksen (COM(2021) 555 fi-

nal) sisällöstä käsitellään seuraavaksi niitä kohtia, jotka ovat oleellisia LULUCF-sektorin tai maa-

taloussektorin kannalta. Taakanjakoasetus ulottuu vuoteen 2030, joten vuoden 2030 jälkeen 

esitetty AFOLU-sektorin muodostaminen ei sisälly taakanjakosektoria koskevaan ehdotukseen. 

Taakanjakoasetuksen soveltamisalalle esitetään EU-tasolla 40 prosentin päästövähennystavoite 

vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaille tavoite jaetaan asukaskohtaisen 

bruttokansantuotteen perusteella, ja joustojen käyttöä ohjataan kiristetyillä tavoitetasoilla. Jä-

senmaille vahvistetaan vuosille 2023–2030 kansalliset vuotuiset päästökiintiöt, joilla maat saa-

vuttavat vuoden 2030 tavoitteensa.  

Muutosehdotukseen vuosien 2023, 2024 ja 2025 päästökiintiöt on laskettu vuosien 2005 ja 

2016–2018 kasvihuonekaasuinventaarion tiedoista. Vuosien 2026–2030 vuotuiset päästökiin-

tiöt mukautettaisiin käyttäen vuosien 2021–2023 keskimääräisiä päästötietoja. Nämä tiedot pe-

rustusivat komission vuonna 2025 tekemään tarkastukseen. Tämän tarkastuksen lisäksi teh-

dään hallintomalliasetuksen 38 artiklan mukaiset tarkastukset vuosina 2027 ja 2032 (kuva 2). 

Tavoitteiden saavuttamiseksi joustot taakanjakosektorin ja LULUCF-sektorin välillä ovat mah-

dollisia. LULUCF-joustomahdollisuus jakautuu kausille 2021–2025 ja 2026–2030. Lisäksi esite-

tään uuden lisävarantomekanismin perustamista, jonka käytölle asetetaan ehdoksi unionin 55 

prosentin päästövähennystavoitteen saavuttaminen. Lisävarantomekanismilla pyritään varmis-

tamaan taakanjakosektorin tavoitteiden täyttyminen käyttämättömillä LULUCF-sektorin netto-

poistumilla kauden 2026–2030 lopussa. Nettopoistumia kohdistetaan maille, jotka eivät muu-

ten saavuta taakanjakoasetuksessa mukaista tavoitettaan. Eurooppalaisen ilmastolain mukaan 

nettopoistumia voidaan käyttää enintään 225 miljoona hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuoden 

2030 tavoitteen täyttymiseen. Joustoja käsitellään tarkemmin luvussa 2.4. 

Jäsenmaille asetetaan päästövähennystavoitteet erikseen kausille 2021–2025 ja 2026–2030. En-

simmäinen kauden velvoite muodostuu kahdesta osasta. Kansalliset tavoitteet annetaan ase-

tuksen liitteessä I, niin että sarakkeen 1 päästövähennystavoitetta vuodelle 2030 käytetään las-

kettaessa lineaarinen kehityspolku, jolla määritellään vuosittaiset raja-arvot vuosille 2021 ja 

2022 (taulukko 4, sarake 1). Tämän lineaarisen kehityspolun alku on sama kuin voimassa olevan 

asetuksen mukainen kehityspolku kaudelle 2021–2030. Vuosille 2023–2025 lasketaan uusi ke-

hityspolku, jossa vuoden 2030 vähennystavoite esitetään liitteen I sarakkeessa 2 (taulukko 4). 

Tämä kehityspolku alkaa vuodesta 2022. Kauden 2026–2030 vähennystavoite on sarakkeen 2 

arvo, mutta kehityspolku alkaa vuodesta 2024.  

Ehdotetut jäsenmaiden päästövähennystavoitteet ovat taulukossa 4. Kaikkien muiden maiden 

tavoite kiristyy, paitsi Maltan pysyy samana. Suomen päästövähennystavoite kiristyy 39 pro-

sentista 50 prosenttiin verrattuna vuoden 2005 päästötasoon. Maakohtaiset tavoitteet kiristy-

vät pääsääntöisesti 10–12 prosenttiyksikköä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Taakanjakoasetukseen ehdotettuja artiklakohtaisia muutoksia tarkastellaan liitteessä 3. 
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Taulukko 4.  Jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet taakanjakosekto-

rilla (COM(2021) 555 final). 

 Sarake 1 Sarake 2 

Belgia 35 % 47 % 

Bulgaria 0 % 10 % 

Tšekki 14 % 26 % 

Tanska 39 % 50 % 

Saksa 38 % 50 % 

Viro 13 % 24 % 

Irlanti 30 % 42 % 

Kreikka 16 % 22,7 % 

Espanja 26 % 37,7 % 

Ranska 37 % 47,5 % 

Kroatia 7 % 16,7 % 

Italia 33 % 43,7 % 

Kypros 24 % 32 % 

Latvia 6 % 17 % 

Liettua 9 % 21 % 

Luxemburg 40 % 50 % 

Unkari 7 % 18,7 % 

Malta 19 % 19 % 

Alankomaat 36 % 48 % 

Itävalta 36 % 48 % 

Puola 7 % 17,7 % 

Portugali 17 % 28,7 % 

Romania 2 % 12,7 % 

Slovenia 15 % 27 % 

Slovakia 12 % 22,7 % 

Suomi 39 % 50 % 

Ruotsi 40 % 50 % 

3.2. Hallintomalliasetus 

Komission ehdotuksen liitteen III sisällöllä korvataan hallintomalliasetuksen (EU) 2018/1999 liit-

teen V osa 3 Seuranta- ja raportointimenetelmät LULUCF-sektorilla. Vaatimusta maankäytön 

muutostietojen maantieteellisestä täsmällisyydestä on täydennetty vaatimuksella kasvihuone-

kaasuinventaarion perustumisesta sähköisiin tietokantoihin ja paikkatietojärjestelmiin käsittäen 

seurantajärjestelmän:  

• Paljon hiiltä sisältäville maille (perustuen ns. RED II -direktiivi EU 2018/2001) sekä 

seurantajärjestelmä erilaisille suojeltaville alueille (perustuen ns. RED II -direktiivi EU 
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2018/2001, luontodirektiivi 92/43/EEC, ympäristövastuudirektiivi 2004/35/EC, 

lintudirektiivi 2009/147/EEC ja vesipuitedirektiivi 2000/60/EC)  

• Ennallistettaville alueille (perustuen ns. lintudirektiivi 2009/147/EEC, luontodirektiivi 

92/43/EEC, ympäristövastuudirektiivi 2004/35/EC, vesipuitedirektiivi 2000/60/EC, 

taksonomia-asetus EU 2020/852) 

• Korkean ilmastoriskin alueille (perustuen ns. LULUCF-asetus EU 2018/841, 

tulvadirektiivi 2007/60/EC).  

Liitteen mukaan edellä mainittujen alojen kaikkien hiilivarastojen muutosten laskentaan tulee 

käyttää 2006 IPCC-ohjeistuksen mukaisia Tier 3 -tason menetelmiä ja kaikkien muiden alojen 

hiilivarastojen muutosten laskentaan vähintään Tier 2 -tason menetelmiä vuoden 2026 rapor-

toinnista eteenpäin. Asetusehdotuksen mukaan maankäyttö- ja maataloussektorit yhdistyvät 

vuonna 2031, jolloin vaatimus ulottuu koskemaan myös nykyisen maataloussektorin päästöjä. 

Seurantajärjestelmä 

Ehdotus vaatii maantieteellisesti täsmällisiä maankäyttötarkoituksen muuttamista koskevia tie-

toja 2006 IPCC:n ohjeistuksen mukaisesti. Vaatimuksesta ei kuitenkaan suoraan voi päätellä, 

millä tasolla maantieteellistä täsmällisyyttä kohdissa a-d mainittujen alueiden kohdalla edelly-

tetään.  

Liitteessä III ei myöskään tarkemmin määritellä, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan sähköisillä 

tietokannoilla ja paikkatietojärjestelmillä, joihin inventaarion toiminnan edellytetään perustu-

van. Tällöin on haastavaa arvioida, mahdollistaako asetus inventaarion perustumisen kansalli-

siin seurantoihin, tietokantoihin ja järjestelmiin vai tuleeko kehittää kokonaan uusia seurantoja 

ja järjestelmiä.  

Ehdotuksen mukaisten paikkatietojen tuominen kasvihuonekaasuinventaarioon edellyttää uu-

sien tietotuotteiden kehittämistä. Työn haastavuutta lisää se, että paikkatietorajaukset muut-

tuvat ajassa mutta aikasarja tulee muodostaa. Liitteessä ei mainita, mistä vuodesta lähtien seu-

rantaa tulee tehdä. 

Päästö- ja poistumalaskentojen menetelmätaso 

Liitteen III raportoinnin toteutuessa kyseessä olevien erityisalueiden kasvihuonekaasujen pääs-

töt ja poistumat arvioitaisiin Tier 3 -tason menetelmillä kaikissa jäsenmaissa, jolloin voitaisiin 

katsoa näiden alueiden raportoinnin olevan erityisen tarkkaa ja luotettavaa. LULUCF-tavoitteen 

kannalta osa näistä alueista ja hiilivarastoista on kuitenkin hyvin vähämerkityksisiä, jolloin lisä-

arvo seurannan tarkentumisen kannalta voi jäädä pieneksi suhteutettuna käytettyihin resurs-

seihin. IPCC-ohjeiden (IPCC 2006) mukaan vähintään Tier 2 -tason menetelmiä sovelletaan mer-

kittävimpien, niin sanottujen avainluokkien päästöjen ja poistumien laskennassa. Edellä maini-

tuista syistä ehdotuksen mukaisessa raportoinnissa resurssien käyttö ei välttämättä kohdistu 

tehokkaasti ilmastotavoitteiden kannalta eikä ole IPCC:n ohjeistuksen mukaista. 

Tällä hetkellä merkittävä osa EU:n jäsenmaista soveltaa pääosin Tier 1- ja Tier 2 -menetelmiä, 

joten Tier 3 -menetelmiin siirtyminen asettaa merkittäviä haasteita raportoinnille. Liitteessä III 

lueteltujen direktiivien tarkoittamat alueet sijaitsevat eri maankäyttöluokissa, jolloin käytän-

nössä kaikille maankäyttöluokille ja kaikille hiilivarastojen muutoksille ja kasvihuonekaasujen 

päästöille tulisi kehittää erityisesti direktiivien tarkoittamia alueita kuvaavat Tier 3 -menetelmät. 

Lisäksi vuodesta 2031 eteenpäin velvoite koskisi myös nykyisiä maataloussektorin raportointi-

luokkia. 
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Tier 3 -menetelmät perustuvat käytännössä mallinnukseen, joten uusia malleja tulisi kehittää ja 

käytössä olevia päivittää kasvihuonekaasuinventaarion käyttöön. Tähän tarvitaan tutkimusta ja 

mittauksia kansallisten päästöjen selvittämiseen, koska Tier 3 -menetelmissä ei voi soveltaa 

IPCC:n oletuskertoimia. Tier 3 -tason menetelmät edellyttävät vertaisarviointia ja lisäksi niiden 

sopivuus kasvihuonekaasuinventaarioraportointiin tulisi varmistaa erillisessä verifioinnissa.  

On myös huomattava, että esityksen ehdottamien raportointivaatimusten täyttäminen vaatii 

aikaa. Tutkimushankkeet kestävät useita vuosia ja erityisesti tilanteessa, joka edellyttää uutta 

näytteenottoa, vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit julkaistaan vasta usean vuoden päästä 

hankkeen alusta lukien. 

Liitteen III mukaisten kasvihuonekaasuinventaarion seurantajärjestelmien (direktiivien mukais-

ten pinta-alaseurantojen) tulee olla valmiina vuonna 2027, kun kauden 2021–2025 tiedot tar-

kastetaan. Tällöin tulee myös tärkeimpien luokkien raportoinnin olla Tier 2 -tasolla. Tier 3 -

menetelmien tulee olla käytössä vuonna 2031, kun kauden 2026–2030 tiedot tarkastetaan. 

Liitteessä III ei mainita, seurataanko tietoja takautuvasti, koska kasvihuonekaasuinventaario ra-

portoidaan vuodesta 1990 lähtien. Kasvihuonekaasuinventaariossa käytetyn menetelmän tasoa 

ei voi muuttaa kesken aikasarjan, joten vaatimukset todennäköisesti johtavat kahteen erilaiseen 

raportointiin, jos korkeammalla menetelmätasolla ei pystytä muodostamaan kasvihuonekaa-

suinventaariossa vaadittua kokonaista aikasarjaa. 

Hallintomalliasetukseen ehdotetut muutokset ja niihin liittyvät havainnot on esitetty tarkemmin 

liitteessä 3. 
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4. Tavoitteen asettaminen vuodelle 2030 

Vuoden 2030 jäsenvaltiokohtaisten tavoitteiden määrittämisessä komissio on käyttänyt LU-

LUCF-asetuksen muutosehdotuksen liitteenä olevaa vaikutustenarviointiraportissa esitettyä 

vaihtoehtoa 1.2 (luku 5.2) (SWD (2021) 609). Tässä vaihtoehdossa otetaan huomioon sekä jä-

senvaltioiden LULUCF-sektorin viimeaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat (vuosien 

2016–2018 keskiarvo) että jäsenvaltioiden hoidetun maan pinta-ala. Viimeaikaisia päästö- ja 

poistumatietoja käytetään sen varmistamiseksi, että tavoite heijastaa sektorin nykyisiä mahdol-

lisuuksia. Hoidetun maan pinta-alaa käytetään siksi, että se korreloi vahvasti LULUCF-sektorin 

ilmastosuorituskyvyn parantamismahdollisuuksien kanssa (SWD (2021) 609). 

4.1. Hoidetun maan määrittely 

Hoidetun maan määrittely 2006 IPCC-ohjeen mukaan 

IPCC:n ohjeen mukaan vuosittaisessa kasvihuonekaasuinventaariossa raportoidaan kuusi 

maankäyttöluokkaa: metsämaa (forest land), viljelysmaa (cropland), ruohikkoalueet (grassland), 

kosteikot (wetlands), rakennettu maa (settlements) ja muu maa (other land) (IPCC 2006). Nämä 

maankäyttöluokat jaetaan maa-alueisiin, jotka ovat pysyneet samassa maankäytössä vähintään 

20 vuotta (remaining) ja alueisiin, joiden maankäyttö on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana 

(converted to). Kasvihuonekaasujen päästöt lähteittäin ja poistumat nieluittain raportoidaan 

hoidetulta maalta (managed land), sillä ne oletetaan ihmisen aiheuttamiksi. Hoitamattomalta 

maalta (unmanaged land) ei raportoida päästöjä ja poistumia, mutta niiden pinta-aloja ja niissä 

tapahtuvia muutoksia tulee kuitenkin seurata. Maat voivat itse määritellä kansallisten maan-

käyttöluokkien sijoittamisen IPCC-luokkiin (IPCC 2006). 

Maastopalojen päästöt hoidetulla maalla on aina raportoitava, mutta hoitamattoman maan 

maastopalojen päästöjä ei raportoida, ellei palon jälkeen tapahdu maankäytön muutosta. ’Muu 

maa’ -luokan päästöjä ja poistumia raportoidaan vain siinä tapauksessa, jos kyseessä on muu-

tos muusta maankäytöstä tähän luokkaan (converted to other land). ’Muu maa pysynyt muuna 

maana’ -luokan oletetaan siten aina olevan hoitamaton. 2019 Refinement to the 2006 IPCC 

Guidelines -ohjeeseen on tehty lisäys, että hoidettu maa ei yleensä voi muuttua hoitamatto-

maksi, koska aiemman käytön ja toiminnan vaikutukset voivat vaikuttaa pitkiä aikoja. Siten alu-

een siirtäminen hoitamattoman maan luokkaan voi johtaa siihen, että ihmisen toiminnasta ai-

heutuvat päästöt ja poistumat eivät sisältyisi raportointiin (IPCC 2019, Vol. 4, Ch. 3). 

Hoidetun maan pinta-ala vuoden 2030 velvoitteen laskennassa 

Komissio on käyttänyt jäsenmaiden ja EU:n hoidetun maan (managed land) pinta-alana vuoden 

2020 kasvihuonekaasuinventaariossa maankäytön muutosmatriisissa (inventaarion määrämuo-

toisten raportointitaulujen (Common Reporting Format) taulukko 4.1, jatkossa CRF-taulukko 

4.1) ilmoitettua hoidettujen maa-alueiden keskiarvoa vuosina 2016–2018. CRF-taulukossa 4.1 

esitetään pinta-alat ja pinta-alojen muutokset inventaariovuoden aikana yhdeksässä maan-

käyttöluokassa: metsämaa (hoidettu) (forest land, managed), metsämaa (hoitamaton) (forest 

land, unmanaged), viljelysmaa (cropland), ruohikkoalue (hoidettu) (grassland, managed), ruo-

hikkoalue (hoitamaton) (grassland, unmanaged), kosteikko (hoidettu) (wetlands, managed), 

kosteikko (hoitamaton) (wetlands, unmanaged), rakennettu maa (settlements) ja muu maa (ot-

her land). Komission laskelmissa hoidetun maan pinta-alana käytetään CRF-taulukossa 4.1 (liite 

4) ilmoitetun hoidetun metsämaan, viljelysmaan, hoidetun ruohikkoalueen, hoidetun 
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kosteikon, rakennetun maan ja muun maan summaa. Näin ollen, hoitamattoman metsämaan, 

hoitamattoman ruohikkoalueen ja hoitamattoman kosteikon summan oletetaan olevan hoita-

maton maa. 

Jäsenvaltiot voivat raportoida hoitamattoman maankäytön pinta-alat ko. maankäytön alla, tai 

ilmoittaa vain hoitamattoman maan kokonaispinta-alan. Esimerkiksi Suomessa oletetaan, että 

kaikki metsämaat ja ruohikkoalueet ovat hoidettuja, mutta osa kosteikoista on hoitamattomia. 

Tämän seurauksena Suomi raportoi alueita hoitamattomille kosteikoille, mutta ei hoitamatto-

mille metsäalueille eikä hoitamattomille ruohikkoalueille. Jotkut maat eivät ole raportoineet 

hoitamatonta maata ollenkaan, jolloin komissio pitää koko maan pinta-alaa hoidettuna maana. 

Tämä koskee Itävaltaa, Belgiaa, Bulgariaa, Tšekin tasavaltaa, Saksaa, Ranskaa, Kroatiaa, Italiaa, 

Luxemburgia, Alankomaita, Puolaa, Portugalia ja Sloveniaa. Suomen lisäksi Tanska, Viro, Irlanti, 

Liettua, Latvia, Romania, Slovakia ja Ruotsi ovat raportoineet hoitamattoman kosteikon pinta-

aloja. Kreikka on puolestaan raportoinut hoitamattoman metsämaan, ja Unkari ja Malta hoita-

mattoman ruohikkoalueen pinta-aloja. Vain Kypros on ilmoittanut hoitamattoman maan koko-

naispinta-alana. 

CRF-taulukossa 4.1 jotkut maat ovat raportoineet, että hoidettu maa on muuttunut hoitamat-

tomaksi maaksi. Tätä sääntöä ei ole kirjattu UNFCCC:n raportointiohjeisiin eikä nykyiseen 2006 

IPCC-ohjeeseen. Sääntö on kuitenkin kirjoitettu Kioton pöytäkirjan raportointiohjeeseen (IPCC 

2014) (nyt myös IPCC:n 2019 refinementissa) ja todennäköisesti siksi monet maat noudattavat 

sitä.  

IPCC-ohjeiden mukaan CRF-taulukoissa 4.A–4.F maankäyttöluokat metsämaa, viljelysmaa, ruo-

hikkoalueet, kosteikot, rakennettu maa ja muu maa on jaettu luokkiin maa pysynyt samassa 

luokassa (viimeiset 20 vuotta) ja maa muuttunut muusta luokasta (alle 20 vuotta muutoksesta). 

Näiden luokkien pinta-alat eivät vastaa CRF-taulukossa 4.1 ilmoitettuja pinta-aloja, koska CRF-

taulukoiden 4.A-4.F muutosluokille sovelletaan 20 vuoden siirtymäaikaa, ja CRF-taulukossa 4.1 

esitetään maankäytön muutokset, jotka ovat tapahtuneet kuluvan vuoden ja edellisen vuoden 

välillä. CRF-taulukoissa 4.A-4.F luokat metsämaa, ruohikkoalueet ja kosteikot eivät ole myös-

kään jaettu hoidetuksi ja hoitamattomaksi maaksi.  

Komissio olettaa, että hoidetun maan pinta-ala on CRF-taulukossa 4.1 ilmoitetun hoidetun 

maan summa riippumatta siitä, onko kyseessä ”pysynyt” vai ”muuttunut”-luokka. ’Muu maa 

pysynyt muuna maana’ -luokka (other land remaining other land) on sen takia laskettu mukaan 

hoidetun maan pinta-alaan komission laskelmissa, mikä on vastoin IPCC 2006 -ohjetta. 

Olemme siksi toteuttaneet laskelmat käyttämällä sekä komission käyttämiä että IPCC:n mukai-

sia hoitamattoman maan pinta-aloja. Kaikki jäsenmaat paitsi Belgia ja Tšekki ovat raportoineet 

pinta-aloja luokassa ’muu maa pysynyt muuna maana’. Esimerkki siitä, kuinka Suomen hoide-

tun maan pinta-ala lasketaan, on esitetty taulukossa 5 ja kaikki EU-maiden hoidetun maan 

pinta-alat, sekä niiden osuus EU:n hoidetusta maasta, on esitetty taulukossa 6. 

On huomattava, että vaikka käytetään termejä ’hoidettu maa’ ja ’hoitamaton maa’, molempiin 

luokkiin voi kuulua myös vesialueita. 
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Taulukko 5. Esimerkki Suomen hoidetun maan pinta-alasta komission laskelmassa (KOM) ja 

kasvihuonekaasuinventaarion (KHKI) mukaan. 

KOM 
KHKI 2020 Taulukko 4.1 Maa-alueet 

Pinta-ala (1 000 ha) 

2016 2017 2018 Keskiarvo 

KOKONAISPINTA-ALA 33 843,5 33 843,5 33 843,5 33 843,5 

        Hoidettu metsämaa 21 876,3 21 870,7 21 865,5 21 870,9 

        Viljelysmaa 2 489,6 2 489,8 2 489,5 2 489,6 

        Hoidettu ruohikkoalue 240,2 241,7 243,8 241,9 

        Hoidettu kosteikko 159,7 160,0 160,0 159,9 

        Hoitamaton kosteikko 6 281,7 6 281,0 6 280,2 6 281,0 

        Rakennettu maa 1 485,7 1 490,1 1 494,4 1 490,1 

        Muu maa 1 310,3 1 310,1 1 310,0 1 310,1 

     YHTEENSÄ HOIDETTU MAA 27 561,8 27 562,5 27 563,3 27 562,5 

     YHTEENSÄ HOITAMATON MAA 6 281,7 6 281,0 6 280,2 6 281,0 

 

KHKI  
KHKI 2020 Taulukko 4.1 Maa-alueet + 

KHKI 2020 Taulukko 4.F (Muu maa) 

Pinta-ala (1 000 ha) 

2016 2017 2018 Keskiarvo 

KOKONAISPINTA-ALA 33 843,5 33 843,5 33 843,5 33 843,5 

        Hoidettu metsämaa 21 876,3 21 870,7 21 865,5 21 870,9 

        Viljelysmaa 2 489,6 2 489,8 2 489,5 2 489,6 

        Hoidettu ruohikkoalue 240,2 241,7  243,8 241,9 

        Hoidettu kosteikko 159,7 160,0 160,0 159,9 

        Hoitamaton kosteikko 6 281,7 6 281,0 6 280,2 6 281,0 

        Rakennettu maa 1 485,7 1 490,1 1 494,4 1 490,1 

        MUU MAA 1 310,3 1 310,1 1 310,0 1 310,1 

              Muu maa muuttunut muusta maasta 0,7 0,4 0,0 0,4 

              Muu maa pysynyt muuna maana 1 309,6 1 309,6 1 310,0 1 309,7 

     YHTEENSÄ HOIDETTU MAA 26 252,2 26 252,8 26 253,3 26 252,8 

     YHTEENSÄ HOITAMATON MAA 7 591,3 7 590,7 7 590,2 7 590,7 
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Taulukko 6. EU:n ja jäsenmaiden hoidetun maan pinta-alat komission laskelmassa (KOM) ja 

kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) mukaisesti. 

EU ja 
jäsen-
valtiot 

Pinta-ala 
(1 000 ha) 

Osuus EU:n pinta-
alasta (%) 

KOM KHKI KOM KHKI 

FIN 27 563 26 253 6,83 6,69 

AUT 8 387 7 531 2,08 1,92 

BEL 3 053 3 053 0,76 0,78 

BGR 11 100 10 916 2,75 2,78 

CYP  602 598 0,15 0,15 

CZE 7 887 7 887 1,95 2,01 

DEU 35 790 35 753 8,87 9,12 

DNM 4 207 4 180 1,04 1,07 

ESP 50 651 49 495 12,55 12,62 

EST 4 138 4 104 1,03 1,05 

FRK 63 860 63 047 15,82 16,07 

GRC 11 012 10 804 2,73 2,75 

HRV 5 659 5 421 1,40 1,38 

HUN 8 907 8 906 2,21 2,27 

IRL 5 971 5 922 1,48 1,51 

ITA 30 134 29 479 7,47 7,52 

LTU 6 306 6 302 1,56 1,61 

LUX  259  259 0,06 0,07 

LVA 6 093 6 087 1,51 1,55 

MLT  22 21 0,01 0,01 

NLD 4 153 4 123 1,03 1,05 

POL 31 271 31 271 7,75 7,97 

PRT 9 239 8 257 2,29 2,11 

ROU 22 710 22 418 5,63 5,72 

SVK 4 810 4 680 1,19 1,19 

SVN 2 027 1 996 0,50 0,51 

SWE 37 734 33 447 9,35 8,53 

EU-27 403 544 392 209 100,00 100,00 
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4.2. Tavoitteen laskenta 

Vaikutustenarviointiraportin (SWD(2021) 609 final) mukaan kunkin jäsenvaltion ehdotettu ta-

voitetaso (𝑇𝑀𝑆) lasketaan kaavalla: 

𝑇𝑀𝑆 = 𝐿𝑈𝐿𝑈𝐶𝐹𝑀𝑆 +
𝐴𝑅𝐸𝐴𝑀𝑆

𝐴𝑅𝐸𝐴𝐸𝑈
(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝐸𝑈 − 𝐿𝑈𝐿𝑈𝐶𝐹𝐸𝑈)  

Jossa: 

• 𝐿𝑈𝐿𝑈𝐶𝐹𝑀𝑆 on jäsenvaltion vuosien 2016–2018 keskimääräinen LULUCF:n nettopäästö 

tai -poistuma, joka on ilmoitettu vuoden 2020 kasvihuonekaasuinventaarion taulussa 4. 

Mukana on hiilidioksidi- (CO2), metaani- (CH4) ja dityppioksidipäästöt (N2O). Metaani- 

ja dityppioksidipäästöt on muunnettu hiilidioksidiekvivalenteiksi IPCC:n AR5:n GWP-

kertoimilla (IPCC 2013). 

• 
𝐴𝑅𝐸𝐴𝑀𝑆

𝐴𝑅𝐸𝐴𝐸𝑈
  on jäsenvaltion hoidetun maan pinta-alan osuus EU: n hoidetun maan kokonais-

pinta-alasta, laskettu kuten kuvattu luvussa 4.1. 

• 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝐸𝑈 on vuodelle 2030 asetettu LULUCF:n nettopoistuman kokonaistavoite, joka on  

laskettu vuoden 2020 KHK-inventaarion perusteella kohti ilmastoneutraalia maankäyt-

tösektoria vuonna 2035, ja on −310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 

• 𝐿𝑈𝐿𝑈𝐶𝐹𝐸𝑈 on kaikkien jäsenvaltioiden vuoden 2020 kasvihuonekaasuinventaariossa ra-

portoitujen nettopäästöjen ja -poistumien keskiarvojen summa vuosilta 2016–2018, ja 

on −267,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 

Jäljelle jäävä ero 42,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia EU:n tavoitteeseen (TargetEU − 

LULUCFEU) jaetaan jäsenmaille kunkin jäsenvaltion hoidetun maan pinta-alan suhteella (tau-

lukko 7). 

Kun ’muu maa pysynyt muuna maana’ lasketaan hoitamattomaksi maaksi, Suomen nettopois-

tuman tavoite vuonna 2030 laskisi −17 754 tuhannesta hiilidioksidiekvivalenttitonnista (komis-

sion ehdotus) −17 701 tuhanteen hiilidioksidiekvivalenttitonniin (taulukko 7). Suomen lisäksi 

Itävallan, Kroatian, Portugalin ja Ruotsin tavoitteet pienenisivät komission ehdotukseen verrat-

tuna, ja muiden maiden tavoitteet kasvaisivat. 
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Taulukko 7. LULUCF-sektorin keskimääräiset päästöt/poistumat EU:ssa ja jäsenvaltioissa vuo-

sina 2016–2018, sekä päästöjen/poistumien tavoitteet vuoteen 2030, kun hoidetun maan 

pinta-ala on laskettu komission (KOM) ja kasvihuonekaasuinventaarioiden mukaisesti (KHKI). 

  KOM KHKI  

EU ja 

jäsen-

valtiot 

KHKI 2020: 

keskiarvo 

2016–2018  

(kt CO2-ekv.)1 

COM(2021) 

554 final, Liite 

IIa: tavoitteet 

vuonna 2030 

(kt CO2-ekv.)1 

Netto-poistu-

mien lisäänty-

mistavoite 

(%)2 

Tavoitteet 

vuonna 2030  

(kt CO2-ekv.)1 

Netto-poistu-

mien lisäänty-

mistavoite 

(%)2 

Muutos 

KHKI:ssa ver-

rattuna 

KOM:iin 

(kt CO2-ekv.)3 

FIN –14 865 –17 754 19,4 –17 697 19,0 57 

AUT –4 771 –5 650 18,4 –5 583 17,0 67 

BEL –1 032 –1 352 31,0 –1 361 31,9 –9 

BGR –8 554 –9 718 13,6 –9 731 13,8 –13 

CYP –289 –352 21,8 –354 22,3 –2 

CZE –401 –1 228 206,0 –1 252 211,9 –24 

DEU –27 089 –30 840 13,8 –30 945 14,2 –105 

DNM 5 779 5 338 7,6 5 329 7,8 –9 

ESP –38 326 –43 635 13,9 –43 664 13,9 –29 

EST –2 112 –2 545 20,5 –2 554 21,0 –9 

FRK –27 353 –34 046 24,5 –34 152 24,9 –106 

GRC –3 219 –4 373 35,8 –4 384 36,2 –11 

HRV –4 933 –5 527 12,0 –5 518 11,9 9 

HUN –4 791 –5 724 19,5 –5 751 20,0 –27 

IRL 4 354 3 728 14,4 3 716 14,7 –12 

ITA –32 599 –35 758 9,7 –35 778 9,8 –20 

LTU –3 972 –4 633 16,7 –4 651 17,1 –18 

LUX –376 –403 7,1 –404 7,4 –1 

LVA –6 –644 10 850,6 –662 11 162,6 –18 

MLT 4 2 50,7 2 56,4 0 

NLD 4 958 4 523 8,8 4 513 9,0 –10 

POL –34 820 –38 098 9,4 –38 193 9,7 –95 

PRT –390 –1 358 248,5 –1 280 228,5 78 

ROU –23 285 –25 665 10,2 –25 702 10,4 –37 

SVK –6 317 –6 821 8,0 –6 822 8,0 –1 

SVN 67 –146 318,6 –148 322,2 –2 

SWE –43 366 –47 321 9,1 –46 973 8,3 348 

EU-27 –267 704 –310 000 15,8 –310 000 15,8 0 
1 Positiivinen luku tarkoittaa nettopäästöjä ja negatiivinen luku tarkoittaa nettopoistumia. 
2 Tai nettopäästöjen vähennystavoite 
3 Positiivinen luku tarkoittaa tavoitteiden lieventäminen (nettopoistumien vähentäminen) ja negatiivinen luku tar-

koittaa tavoitteiden kiristäminen (nettopoistumien lisääntyminen) verrattuna KOM:iin. 
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4.3. Suomen tavoitepolku 2026–2030 

Komissio määrittää vuonna 2025 jäsenvaltioiden sitovat vuosittaiset tavoitteet kasvihuonekaa-

sujen nettopoistumille kaudelle 2026–2029. Vuosittaiset tavoitteet määritetään käyttämällä li-

neaarista polkua, joka alkaa vuonna 2022 vuosien 2021, 2022 ja 2023 raportoitujen nettopääs-

töjen/-poistumien keskiarvosta ja päättyy vuonna 2030 komission asettamaan tavoitteeseen. 

Komissio voi tehdä tavoitteeseen teknisen korjauksen, jos jäsenmaiden inventaariomenetelmiin 

on tehty muutoksia. Ennen tavoitteiden tarkistamista ja kansallisten tavoitepolkujen määrittä-

mistä maiden kasvihuonekaasuinventaariot tarkastetaan kattavasti. 

Ensimmäinen arvio Suomen kehityspolulle tehtiin käyttämällä vuosien 2016–2018 keskiarvoa 

(KHKI 2020) lähtökohtana (kuva 4). Oletuksena oli, että nettopäästöt/-poistumat vuonna 2022 

ovat samalla tasolla kuin 2016–2018 eli –14 865 tuhatta hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tavoit-

teeksi vuoteen 2030 asetettiin komission ehdottama arvo –17 754 tuhatta hiilidioksidiekviva-

lenttitonnia. Asetuksen mukaan vuosittainen nettonielu ei saa olla pienempi kuin tavoitepolun 

arvo vuosina 2026–2029. Tavoitepolku määritetään 2025 kasvihuonekaasuinventaarion tarkas-

tuksen jälkeen, ja vuoden 2030 tavoitteeseen komissio voi tehdä teknisiä korjauksia, jos kasvi-

huonekaasuinventaariossa tehdään uudelleenlaskentoja. Nykyinen raportoitu vuoden 2019 

nettonielu 14,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Tilastokeskus 2021) on lähellä tavoi-

tetason asettamisen lähtötilannetta vuodelle 2022. 

Tavoitepolun laskennassa käytetyt kasvihuonekaasuinventaarion tiedot eivät täysin vastaa eh-

dotettujen muutosten mukaisia päästöjä. Raportoitu puutuotteiden hiilivaraston muutos käsit-

tää kaiken Suomesta korjatusta puusta Suomessa valmistetut tuotteet ottamatta kantaa siihen, 

onko puu lähtöisin metsästä vai jostakin muusta maankäyttöluokasta esimerkiksi metsäkato-

alueelta. Ehdotettu hiilivarastojen määrittely rajaa puutuotteiden lähteeksi metsämaan. 

Kuva 4. Arvio Suomen LULUCF-sektorin tavoitepolulle 2026–2030, alkuarvona vuonna 2022 

vuosien 2016–2018 LULUCF-sektorin nettonielujen keskiarvo (KHKI 2020). 
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Huomioita: 

• LULUCF-sektorin nettonielu vaihtelee vuodesta toiseen luonnollisista syistä, joten on 

epätodennäköistä, että lineaarinen päästövähennys saavutetaan. 

• Ohjauskeinojen vaikutukset ovat usein epälineaarisia. Onko tarkoituksenmukaista ja re-

surssien oikeaa käyttöä yrittää rakentaa lineaarisesti vaikuttavia ohjauskeinoja, kun il-

maston muutoksen hidastamisen kannalta olisi tärkeää tehdä vaikuttavia toimenpiteitä 

mahdollisimman nopeasti? Tavoitepolku ei mahdollista suurimman hyödyn saamista 

tällaisista toimenpiteistä, vaan suurin hyöty jäsenmaalle tulee jatkuvasti tehdyistä pie-

nemmistä toimenpiteistä. 

• Tavoite on laskettu vuoden 2020 kasvihuonekaasuinventaarioiden perusteella. Tavoit-

teen asetanta voi muuttua tulevien inventaarioiden myötä toimintaympäristössä tapah-

tuvien muutosten sekä inventaarioihin tehtävien muutosten seurauksena. Ehdotuksen 

mukaisesti maat voivat muuttaa metsitykselle käytetyn 20 vuoden muutosajan 30 vuo-

deksi. Inventaarioissa raportoidut puutuotteet eivät välttämättä vastaa asetusta, jossa 

käytetyn puun lähde rajataan koskemaan vain metsämaata. 
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5. Ehdotuksen taustojen arviointia 

5.1. Käytetyt mallit ja oletukset 

LULUCF-sektoria koskevassa vaikutusarviossa (SWD (2021) 609 final) on tarkasteltu kolmea po-

litiikkavaihtoehtoa (ks. luku 5.2) suhteessa EU:n tavoitteeseen vähentää päästöjä 55 prosentilla 

vuoteen 2030 mennessä. Koska vähennystavoite on yhteinen koko EU:n taloutta koskeva, on 

myös vaikutusarviot laadittu kokonaisvaltaisesti. ’Fit for 55’ -paketin vaikutusarviot on laadittu 

kokonaisuutena integroiduilla malleilla, jotka kattavat EU:n talouden kaikki kasvihuonekaasu-

päästöt. Paketin eri aloitteilla on yhteinen perusura, jonka suhteen eri politikkavaihtoehtoja ja 

niiden vaikutuksia on arvioitu (SWD (2021) 609 final).  

Perusurana on käytetty EU:n referenssiskenaariota 2020 (Euroopan komissio 2021), joka on 

projektio EU:n energiajärjestelmän, liikennejärjestelmän ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityk-

sestä vuoteen 2050. Mallit noudattavat mikrotaloustieteeseen perustuvaa lähestymistapaa, rat-

kaisevat hintavetoisen markkinatasapainon ja integroivat teknologiset ja taloudelliset tulostie-

dot kaikille toimialoille.  Sektorikohtaiset skenaariot on laadittu EU:lle ja kullekin 27 jäsenmaalle 

perustuen vuoden 2019 loppuun mennessä täytäntöön pantuihin EU:n ja jäsenmaiden kansal-

lisiin politiikkoihin.  

LULUCF-sektoria määrittävät nykyinen LULUCF-asetus sekä viljelysmaata ja ruohikkoalueita 

koskevat maataloussektorin politiikat kuten taakanjakoasetus. Maataloussektoriin kohdistuu 

huomattavasti laajempi politikkatoimien joukko kuin LULUCF-sektoriin. LULUCF-sektorin refe-

renssiskenaariota ovat ohjanneet etenkin oletettujen lisääntyvien hakkuiden (kalusteet, paperi, 

puun energiakäyttö) ja puuston kasvun tase sekä maankäytössä tapahtuvat muutokset (met-

säkadon välttäminen, metsitys). Maataloussektorilla toteuttavilla toimenpiteillä on arvioitu ole-

van pienehkö vaikutus LULUCF-sektorin nettonielun kehitykseen.  

Liitteessä 5 on kuvattu tarkemmin EU:n referenssiskenaarion 2020 laadinnassa käytettyä mal-

linnuskehikkoa. Politiikkatoimien vaikutukset päästöihin ja poistumiin on arvioitu vastaavalla 

tavalla. 

Maan sektorikohtaiset skenaariot ovat saatavilla kasvihuonekaasuinventaarion raportointi-

luokissa, mutta maakohtaisia oletuksia ei ole käytettävissä. Suomelle laadittua referenssiske-

naariota voidaan pitää asianmukaisena pienin varauksin. Mallien tulokset on yhdenmukaistettu 

kansallisiin tuloksiin kalibroimalla ne maiden kasvihuonekaasujen inventaariossa vuonna 2020 

raportoimilla tiedoilla. Kansallisiin skenaarioihin ei yleensä tehdä vastaava kalibrointia, mikä 

näkyy aikasarjassa siirryttäessä historiatiedosta skenaarioon epäjatkuvuuskohtana. Nykytilan-

teen valossa kosteikot-luokan päästö lienee yliarvio, ja rakennetun maan aliarvio. Referenssis-

kenaariossa kosteikoille on käytetty vakioarvoa vuoden 2018 tilanteen mukaan, ja rakennetulle 

maalle inventaarion osoittamaa päästötrendiä. Suomen rakennetun maan päästöt koskevat 

vain rakennetuksi maaksi muuttuneita alueita, joiden viimeisten vuosien lähtötietojen eli muu-

tospinta-alojen epävarmuudet ovat suuret. Tiedot tarkentuvat viiveellä, kun muutoksista saa-

daan kattavampaa tietoa. Arvio puutuotteiden nielun kehityksestä perustuu skenaariossa to-

teutuneisiin hakkuumääriin, eikä arvioon metsäteollisuuden tuotannon määrän ja rakenteen 

kehittymiseen kuten kansallisissa skenaarioissa. Maankäytön muutoksista vain metsitykselle ja 

metsäkadolle esitetään skenaariotulokset, vaikka mm. maatalousmaan pinta-alassa oletetaan 

tapahtuvan muutoksia. 
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Vaikutustenarvioinnin tavoitteena on antaa tietoa politiikkavaihtoehtojen tavoitteesta lisätä 

LULUCF-sektorin nettonielua siirtymällä kohti LULUCF-sektorin kunnianhimoisempaa panosta 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, tarkastelemalla LULUCF-sektorin ja taakanjakosektorin vä-

lisiä joustoja sekä luomalla maatalouden päästöille ja LULUCF-sektorin päästöille ja poistumille 

yhteinen tavoite. Vaikutustenarviointiraportissa tunnistetaan kolme ongelmakohtaa: 1) sektorin 

nettonielu on pienentynyt merkittävästi viime vuosina, 2) maankäyttösektorin hyödyntämättö-

mät mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti ilmastotoimissa, 3) haasteet LULUCF-sektorin tilinpito-

, seuranta- ja raportointisääntöjen täytäntöönpanossa. Ongelmana pidetään myös sitä, etteivät 

jäsenmaat kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien mukaan ole kohdistaneet LULUCF-

sektorille riittävästi päästöjä alentavia ja nieluja lisääviä toimia. Maiden ilmoittamilla toimilla ei 

tulla saavuttamaan LULUCF-asetuksen vähimmäistavoitetta –225 miljoonaa hiilidioksidiekviva-

lenttitonnia. Siten vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi on nieluja kasva-

tettava merkittävästi. Kolmen politiikkavaihtoehdon kautta on haettu ratkaisua, joka lisää laki-

sääteisiä kannustimia ilmastonmuutoksen hillintään maankäyttösektorilla, jakaa ponnistelut oi-

keudenmukaisesti jäsenmaiden kesken, tuottaa tehokkaampia kannustimia, yksinkertaistaa 

hallintoa ja vaatimusten noudattamista ja luo synergioita muiden politiikkainstrumenttien 

kanssa. Vaikutustenarviointiraportissa esitellyt vaihtoehdot on käsitelty tämän raportin luvussa 

5.2.  

LULUCF-sektorin vaihtoehtojen mallinnuksessa on otettu huomioon seuraavia päästöjä vähen-

täviä ja nieluja lisääviä toimia: 

• Metsäkadon vähentäminen 

•  Metsityksen lisääminen 

•  Muutokset kiertoaikojen pituuksissa hoidetuissa metsissä maantieteellisesti 

•  Muutokset metsien hoidossa (harvennusten suhde päätehakkuisiin) 

•  Muutokset hakkuiden voimakkuudessa (biomassan korjuu harvennuksissa ja pääte-

hakkuissa) 

•  Muutokset hakkuiden kohdentumisessa. 

Päästöjen vähentämistoimia ei sovelleta itsenäisesti, koska käytetty malli hallinnoi metsämaata 

dynaamisesti ja kaikki toimet vaikuttavat toisiinsa. Mallissa lasketaan taloudellisesti optimaali-

nen yhdistelmä toimenpiteistä ja hiilelle maksetun hinnan käyttöönotto antaa metsälle lisäar-

voa siihen varastoituneen ja kertyneen hiilen kautta, mikä edesauttaa vähentämään metsäkatoa 

ja lisäämään metsityksiä. Hiilen hintaan pohjautuen olemassa olevaa metsää hoidetaan piden-

tämällä kiertoaikoja ja laajentamalla hakkuita vähemmän tuottaviin metsiin. Malli lisää mahdol-

lisuuksien mukaan puuntuotantoon käytettävien metsien pinta-alaa, kun suhteellisesti suurem-

paa metsien pinta-alaa hoidetaan vähemmän intensiivisesti vaikuttaen samalla metsien hiilita-

seeseen. Metsänkäsittelyyn voivat vaikuttaa myös metsäkadon päästöt, koska ne saattavat li-

sätä tai vähentää metsäkadon kohteena olevien metsien keskimääräistä biomassaa ja vaikuttaa 

biomassan kertymiseen uusissa istutetuissa metsissä riippuen siitä, käytetäänkö näitä metsiä 

puuntuotantoon vai ei. 

5.2. Toimintavaihtoehdot/politiikkavaihtoehdot 

LULUCF-sektorin vaikutusarviointiraportissa (SWD (2021) 609 final) komissio on tarkastellut 

kolmea eri toimintavaihtoehtoa ja niiden vaikutuksia nettopoistumien lisäämiseksi LULUCF-

sektorilla. Yhteenveto vaihtoehdoista on esitetty taulukossa 8 ja seuraavassa tarkempi kuvaus 

niistä. 
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Taulukko 8. Vaihtoehtojen kuvaus. Lähde: SWD(2021) 609 final, taulukko 1. 

Vaihtoehto Tärkeimmät osat 

Vaihtoehto 1 

Itsenäinen LULUCF-ta-

voite vuonna 2030 

Vaihtoehto 1.1 

Hoidetun metsä-

maan tilinpitosään-

töjen muuttaminen 

• Metsien vertailutason sijaan käytetään 

historiallista keskiarvoa hoidetulle metsä-

maalle 

• Ei muita muutoksia tilinpitosääntöihin 

• Joustot LULUCF-sektorin sisällä, mutta ei 

taakanjakosektorin kanssa 

Vaihtoehto 1.2 

Yhden poistumata-

voitteen asettami-

nen 

• Monimutkaisten kirjanpitosääntöjen si-

jaan käytetään yhtä, maakohtaista pois-

tumatavoitetta, joka perustuu viimeaikai-

siin päästöihin ja poistumiin sekä hoide-

tun maan pinta-alaan 

• Joustot LULUCF-sektorin sisällä, mutta ei 

taakanjakosektorin kanssa 

Vaihtoehto 2 

Joustava LULUCF-ta-

voite vuonna 2030 

 • Jäsenmaiden tavoitteet perustuvat viime-

aikaisiin päästöihin ja poistumiin 

• Laajempi joustojen käyttö taakanjako-

sektorin kanssa 

Vaihtoehto 3 

Täysin integroidut 

maatalous- ja LU-

LUCF-sektoreiden ta-

voitteet vuonna 2030 

kohti ilmastoneutraa-

lia maakäyttösektoria 

vuonna 2035 

 • EU:n kehityspolku, joka perustuu viimeai-

kaisiin päästöihin ja poistumiin sekä hoi-

detun maan pinta-alaan, kohti ilmasto-

neutraalia maankäyttösektoria vuonna 

2035 

• Suunnitelma jäsenmaiden toimille 

• Tavoitteet jäsenmaiden AFOLU-sektorille 

vuosille 2030 ja 2035 

Lähtötaso 

Lähtötaso, josta vaihtoehtoja arvioidaan, on nykyinen LULUCF-asetus. Asetuksessa vahvistetut 

tilinpitosäännöt asettavat LULUCF-sektorin vähimmäisvaatimusten noudattamisen tason, eli 

lähtötason, jonka oletetaan olevan noin −225 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuo-

dessa EU-tasolla. Tämä ei kuitenkaan riitä tavoiteltaessa ilmastoneutraalia maankäyttösektoria 

vuonna 2035, mikä edellyttäisi yli 300 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin nettonielua 

vuonna 2030. Komission arvioiden mukaan nykyinen tavoite on myös selvästi pienempi kuin 

EU-maiden poistumapotentiaali. 

Voimassa olevan LULUCF-asetuksen mukaan jäsenmaat voivat luoda LULUCF-hyvityksiä, jotka 

ylittävät vähimmäisvaatimuksen, ja käyttää niitä taakanjakosektorin vaatimuksen täyttämiseen 

(joustot). Nykyiset säännöt eivät komission arvioiden mukaan luo riittävästi kannustimia lisä-

toimiin, jotka ylittäisivät vähimmäisvaatimusten noudattamisen. 
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Vaihtoehto 1 

Vaihtoehdossa 1 esitetään vaihtoehtoisia tapoja suunnitella kansalliset LULUCF-tavoitteet, joko 

yksinkertaistamalla hoidetun metsämaan tilinpidon vertailuarvoa (vaihtoehto 1.1) tai asetta-

malla yksittäisen poistumatavoitteen, joka perustuu inventaariossa raportoituihin päästöihin ja 

poistumiin sekä hoidetun maan pinta-alaan (vaihtoehto 1.2). Vaihtoehdoissa 1 joustavuus on 

mahdollista vain LULUCF-sektorin sisällä, ei LULUCF-sektorin ja taakanjakosektorin välillä. 

Nykyisten tilinpitosääntöjen mukaan hoidetun metsämaan tilinpidossa käytetään metsien ver-

tailutasoa (FRL; Forest Reference Level). FRL:n käyttöä on kritisoitu raskaaksi ja monitulkin-

taiseksi, minkä vuoksi vaihtoehdossa 1.1 ehdotetaan FRL:stä luopumista ja korvaamista histo-

riatietoihin perustuvalla vertailutasolla. Vertailuajanjakson tulisi olla mahdollisimman lähellä 

velvoitekautta, jotta tilinpito yksinkertaistuisi ja samalla metsän ikärakenteen vaikutus minimoi-

daan. Tämä nostaisi LULUCF:n tavoitteen nykyisestä −225 miljoonasta hiilidioksidiekvivalentti-

tonnista −260 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Tavoitteen lisäys jaettaisiin jäsenval-

tioiden kesken. 

Vaadittu kasvihuonekaasujen nettopoistumien lisäys LULUCF-sektorilla vuoteen 2030 men-

nessä voidaan määrittää myös suoraan raportoitujen päästöjen ja poistumien perusteella tilin-

pitoluokkien vertailuarvojen sijaan (vaihtoehto 1.2). Tämä yksinkertaistaisi tilinpitosääntöjä ja 

varmistaisi samalla, että LULUCF-päästöt edistävät kasvihuonekaasupäästöjen 55 prosentin vä-

hentämistä EU:n tasolla. Tähän vaihtoehtoon EU-tason kokonaispoistumatavoite oletetaan ole-

van −310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2030. Arvo perustuu vuoden 2020 

kasvihuonekaasuinventaariossa raportoituihin vuosien 2016, 2017 ja 2018 päästöihin ja pois-

tumiin. Tavoite jaettaisiin jäsenmaiden kesken, niiden viimeaikaisten päästöjen ja hoidetun 

maan pinta-alan perusteella. 

Vaihtoehto 2 

Toinen vaihtoehto, jolla jäsenvaltioita voitaisiin kannustaa LULUCF-asetuksen vähimmäisvaati-

musten ylittämiseen, on tiukempi joustomekanismi LULUCF-sektorilta taakanjakosektorille. Ny-

kyisen asetuksen mukaan joustavuutta voidaan käyttää edellyttäen, että LULUCF-sektorin pois-

tumat eivät ole pienempiä kuin tilanteessa, jossa käytännöt säilyivät ennallaan (−225 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia EU-tasolla). Vaihtoehdossa 2 tämä joustavuus olisi käytettävissä 

vain silloin, kun LULUCF-sektorin nettopoistuma on suurempi kuin sen viimeaikainen arvo (kes-

kiarvo vuodelta 2016–2018; −267,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia). Toisin kuin vaih-

toehdossa 1.2, kannustimet LULUCF-poistumien lisääntymiseen tulisivat taakanjakosektorei-

den LULUCF-hyvitysten kysynnästä. Jäsenvaltiot voisivat omien taakanjakosektorin velvoit-

teidensa täyttämisen lisäksi myydä saadun hyödyn muille jäsenvaltioille niiden taakanjakosek-

torin vaatimusten täyttämiseksi. Vaihtoehdon 1.2 yhdistäminen vaihtoehtoon 2 on myös mah-

dollista, mutta tätä ei käsitellä vaikutustenarvioinnissa. 

Vaihtoehto 3 

Vaihtoehdossa 3 LULUCF- ja maataloussektorit integroidaan. Tämä vaihtoehto sisältää kolme 

osaa: i) suunnitteluprosessi maankäyttösektorin ilmastoneutraaliuden varmistamiseksi vuonna 

2035, ii) maankäyttösektoria koskevat kansalliset sitovat tavoitteet vuodelle 2030 ja iii) maan-

käyttösektoria koskevat kansalliset sitovat tavoitteet vuodelle 2035. Tällä vaihtoehdolla on laa-

jempi soveltamisala kuin muissa vaihtoehdoissa, koska vaihtoehdossa 3 voidaan ottaa parem-

min huomioon maatalouden ja maankäytön välinen vuorovaikutus ja edistää integroitua po-

liittista lähestymistapaa ilmastonmuutoksen lieventämiseen maankäyttösektorilla. Vaihtoehto 
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ulottuu vuoden 2030 jälkeiseen aikaan asettamalla kehityspolun kohti ilmastoneutraalia maan-

käyttösektoria vuoteen 2035 mennessä. 

Suositeltava vaihtoehto 

Vaikutustenarviointiraportin mukaan, suositeltava vaihtoehto on yhdistää yksinkertaisemmat ja 

kunnianhimoisemmat kansalliset LULUCF-tavoitteet vuodelle 2030 (kuten vaihtoehdossa 1.2 tai 

vaihtoehdossa 2 taakanjakoasetuksen tavoitteista riippuen) ja EU:n laajuinen tavoite, joka kos-

kee maankäyttösektorin ilmastoneutraaliutta vuonna 2035. Suositeltavaan vaihtoehtoon sisäl-

tyy myös maankäyttösektorin ilmastonmuutoksen hillintää koskeva suunnitteluprosessi, myö-

hemmin vahvistettavat vuotta 2035 koskevat kansalliset maankäyttösektorin tavoitteet sekä 

tiukennetut seuranta- ja raportointivaatimukset.  

Vaihtoehdoilla 1.2 ja 2 (tai molempien yhdistelmällä) saavutettaisiin yli 300 miljoonan hiilidiok-

sidiekvivalenttitonnin suuruiset nettopoistumat vuonna 2030 ja asetettaisiin LULUCF-sektori 

kehityspolulle kohti ilmastoneutraalia maankäyttösektoria vuonna 2035. Mikä näistä vaihtoeh-

doista on tehokkain, riippuu taakanjakosektorille asetettavien tavoitteiden kunnianhimosta. 

Vaihtoehdolla 3 asetettaisiin jäsenvaltioille uusi velvoite toimittaa maankäyttösektoria koskevat 

yhdennetyt lieventämissuunnitelmat, EU-tasoinen ilmastoneutraalisuustavoite maankäyttösek-

torilla vuoteen 2035 mennessä ja myöhemmin maakohtaiset tavoitteet tähän yhteiseen tavoit-

teeseen EU-tasolla pääsemiseksi. 
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6. Suomen ja jäsenmaiden tilanne 

Alla olevassa Suomen ja muiden maiden tilanteen tarkastelussa on käytetty useita tietolähteitä, 

jotka eivät aina ole keskenään täysin yhteensopivia. Raportoinneissa ja laskelmissa on esimer-

kiksi käytetty joko IPCC:n 4. tai 5. arviointiraportin (AR) lämmityspotentiaalikertoimia (Global 

Warming Potential (GWP)) metaanille ja dityppioksidille. Kasvihuonekaasuinventaarioiden 

päästöt ja EU:lle toimitetut kansalliset projektiot on laskettu AR4:n GWP-kertoimilla. Sen sijaan 

Suomen HIISI-skenaarioissa ja EU:n referenssiskenaariossa 2020 on käytetty AR5:n kertoimia. 

Metaanille GWP-kertoimet ovat 25 (AR4) ja 28 (AR5) ja dityppioksidille 298 (AR4) ja 265 (AR5) 

(IPCC 2007, IPCC 2013). 

6.1. Suomen LULUCF-sektori 

Kuvassa 5 on havainnollistettu Suomen LULUCF-sektorin nettonielun kehitystä EU:n referens-

siskenaarion 2020 (Euroopan komissio 2021, ks. tarkemmin liite 5) mukaisesti ajanjaksolla 

2000–2050 verrattuna kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden 2020 (Tilastokeskus 2020) 

ja 2021 (Tilastokeskus 2021) tietoihin sekä Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapoli-

tiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeen WEM- ja WAM-skenaarioihin (Maanavilja ym. 

2021). HIISI-WEM-skenaario on perusura, jossa ovat mukana vuoden 2019 loppuun toimeen-

pannut ja päätetyt politiikkatoimet. HIISI-WAM-skenaariossa on suunniteltujen, vuoden 2019 

jälkeen toimeenpantujen ja eri toimialojen vähähiilisyystiekartoissa esitettyjen toimien vaiku-

tuksia (Koljonen ym. 2021). EU:n referenssiskenaariossa LULUCF-sektorin nettonielu on 17,4 

miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2015, mutta alenee tämän jälkeen 8,5 miljoo-

naan hiilidioksidiekvivalenttitonniin vuonna 2020 nousten tästä vähitellen 11,9 miljoonaan hii-

lidioksidiekvivalenttitonniin vuonna 2030 ja 14,0 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin 

vuonna 2040.  

 

Kuva 5. LULUCF-sektorin kasvihuonekaasupäästöt/-poistumat (milj. t CO2-ekv. v-1) Suomessa 

ajanjaksolla 2000–2050 kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 (vuodet 2000–2018) ja 

2021 (vuodet 2000–2019) mukaan sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2005–2050) ja 

HIISI-WEM- ja HIISI-WAM-skenaarioissa (vuodet 2025–2040). Lisäksi kuvassa on esitetty ko-

mission ehdottama LULUCF-sektorin nielutavoite vuodelle 2030. 
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HIISI-WEM-skenaariossa nettonielu alenee niin, että vuonna 2030 se olisi alhaisempi kuin ko-

mission ehdottama tavoitetaso –17 754 tuhatta hiilidioksidiekvivalenttitonnia. HIISI-WAM-ske-

naariossa nettonielun kehitys on tasaista, ja sen mukaan tavoite saavutettaisiin. Mallinnukseen 

liittyvät epävarmuudet, samoin kuin se, miten hyvin käytetyt oletukset sopivat ja toteutuvat 

tulevaisuudessa, on otettava tarkastelussa huomioon. HIISI-WAM-skenaariossa metsien nielua 

on kasvatettu lisäämällä merkittävästi lannoitusta sekä turve- että kivennäismailla. Lisäksi met-

sänhoidossa tapahtuvien muutosten mallintaminen on tällä hetkellä puutteellista muun mu-

assa jatkuvapeitteisen kasvatuksen osalta.  

Kuvassa 6 on vertailtu kasvihuonekaasupäästöjä/-poistumia Suomessa LULUCF-sektorin osalta 

maankäyttöluokittain EU:n referenssiskenaariossa, kasvihuonekaasuinventaarioissa 2020 ja 

2021 sekä HIISI-WEM- ja HIISI-WAM-skenaarioissa. Eritysesti metsämaan nettonielut EU:n re-

ferenssiskenaariossa poikkeavat vastaavista nieluista HIISI-WEM- ja HIISI-WAM-skenaarioissa 

ajanjaksolla 2025–2040. EU:n referenssiskenaariossa metsämaan nettonielu on vuonna 2025 

14–15 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja vuonna 2040 vielä 3–8 miljoonaa hiilidioksi-

diekvivalenttitonnia pienempi kuin vastaavat nielut HIISI-WEM- ja HIISI-WAM-skenaarioissa. 

Muissa maankäyttöluokissa kuin metsämaalla erot jäävät merkittävästi pienemmiksi EU:n refe-

renssiskenaarion ja HIISI-skenaarioiden välillä. Viljelysmaiden kasvihuonekaasupäästöt ovat 

HIISI-WEM-skenaariossa noin 2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja HIISI-WAM-skenaa-

riossa noin 1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia korkeammat kuin EU:n referenssiskenaa-

riossa ajanjaksolla 2025–2040. Ruohikkoalueilla, kosteikoilla, rakennetulla maalla ja puutuot-

teissa EU:n referenssiskenaarion mukaiset kasvihuonekaasupäästöt/-poistumat eroavat 0–1,5 

miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (maankäyttöluokasta, ajankohdasta ja skenaariosta 

riippuen) HIISI-WEM- ja HIISI-WAM-skenaarioihin nähden ajanjaksolla 2025–2040. 

Suurimmat erot kasvuhuonekaasupäästöissä EU:n referenssiskenaarion ja HIISI-skenaarioiden 

välillä johtuvat skenaarioiden laadinnassa käytetyistä aineistoista ja menetelmistä. Tämä koros-

tuu erityisesti metsämaan nieluluvuissa. HIISI-skenaarioissa (Maanavilja ym. 2021) metsien ke-

hityksen ennustaminen perustuu MELA-ohjelmistolla (Hirvelä ym. 2017) tehtyyn laskentaan 

VMI12-koeala-aineistolla (Valtakunnan metsien… 2018) kattaen koko Suomen. EU:n referens-

siskenaariossa metsien kehitystä ennustetaan G4M-mallilla, jossa laskennan perusyksikkönä 

ovat 0,5o x 0,5o -pikselit (kooltaan noin 25 km x 25 km) ja jossa aineistoina käytetään maail-

manlaajuisia tilastotietoja (mm. FAO:n ja UNFCCC:n tilastot) ja kaukokartoitusaineistoja (erityi-

sesti satelliittikuvia). Lisäksi metsien kehityksen ennustaminen perustuu erilaiseen laskentata-

paan, MELA-ohjelmistossa puukohtaisiin kasvumalleihin ja G4M-mallissa (ks. esim. Frank ym. 

2020) kasvun laskentaan pikselitasolla.  Vaikka skenaarioiden taustaoletukset olisivatkin samat, 

EU:n referenssiskenaarion ja HIISI-skenaarioiden laadinnassa käytetyt menetelmät tuottaisivat 

toisistaan poikkeavat tulokset metsien kehityksestä ja metsien hiilinieluista.  
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Kuva 6. LULUCF-sektorin kasvihuonekaasujen nettopäästöt/-poistumat (milj. t CO2-ekv. v-1) ra-

portointiluokissa Suomessa kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 (vuodet 2015–2018) 

ja 2021 (vuodet 2015–2019) mukaan sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2015–2040) ja 

HIISI-WEM- ja HIISI-WAM-skenaarioissa (vuodet 2025–2040). 
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6.2. Suomen maataloussektori 

Suomen maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt ovat EU:n referenssiskenaariossa 2020 

(Euroopan komissio 2021) hyvin lähellä sekä kasvihuonekaasuinventaarioissa 2020 ja 2021 (Ti-

lastokeskus 2020 ja 2021) ilmoitettuja maataloussektorin päästötietoja että HIISI-WEM- ja 

HIISI-WAM-skenaarioiden (Maanavilja ym. 2021) päästöjä vuosille 2025–2040 (kuva 7). EU:n 

referenssiskenaarion mukaisissa maataloussektorin kasvihuonepäästöluvuissa on huomioitu 

vain muiden kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin päästötiedot. Maataloussektorin vuotuiset 

hiilidioksidipäästöt ovat olleet Suomessa tasolla 0,2–0,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttiton-

nia ajanjaksolla 2005–2019 kasvihuonekaasuinventaarion 2021 (Tilastokeskus 2021) mukaan.  

Kun tarkastellaan vain maataloussektorin dityppioksidi- (N2O) ja metaanikaasujen (CH4) koko-

naispäästöjä, EU:n referenssiskenaariossa päästöt kehittyvät hyvin samankaltaisesti HIISI-WEM-

skenaarion kanssa tarkastelujaksolla 2025–2040. Sen sijaan EU:n referenssiskenaariossa maata-

loussektorilla N2O- ja CH4-kaasujen kokonaispäästöt ovat vuonna 2030 noin 0,2 miljoonaa hii-

lidioksidiekvivalenttitonnia ja vuonna 2040 0,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia korke-

ammat kuin HIISI-WAM-skenaariossa.  

 

Kuva 7. Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt (milj. t CO2-ekv. v-1) Suomessa kasvihuo-

nekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 (vuodet 2000–2018) ja 2021 (vuodet 2000–2019) mukaan 

sekä EU:n referenssiskenaariossa 2020 (vuodet 2005–2050) ja HIISI-WEM- ja HIISI-WAM-ske-

naarioissa (vuodet 2025–2040). Huom. EU:n referenssiskenaariossa on huomioitu maatalous-

sektorilla vain metaani- ja dityppioksidikaasujen kokonaispäästöt. 

6.3. AFOLU-sektorin päästöt ja poistumat Suomessa 

Ehdotukseen LULUCF-asetuksen muuttamiseksi sisältyy LULUCF- ja maataloussektorien yhdis-

täminen yhdeksi maankäyttösektoriksi vuoden 2030 jälkeen. Ehdotuksen mukaan EU-tasolla 

on tavoitteena saavuttaa nollatase kasvihuonekaasujen kokonaispäästöissä ja -poistumissa yh-

distetyn maankäyttösektorin, ns. AFOLU-sektorin, osalta vuonna 2035.  
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Kuvassa 8 on esitetty AFOLU-sektorilla Suomen nettopoistumat ajanjaksolla 2000–2050, kun 

LULUCF- ja maataloussektorien päästö- ja poistumatiedot kasvihuonekaasuinventaarioissa 

2020 (Tilastokeskus 2020) ja 2021 (Tilastokeskus 2021), EU:n referenssiskenaariossa (Euroopan 

komissio 2021) ja HIISI-skenaarioissa (Maanavilja ym. 2021) on yhdistetty AFOLU-sektoriksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. AFOLU-sektorin kasvihuonekaasupäästöt/-poistumat (milj. t CO2-ekv. v-1) Suomessa 

ajanjaksolla 2000–2050. Tiedot perustuvat LULUCF- ja maataloussektorien yhdistettyihin pääs-

töihin/poistumiin kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 (vuodet 2000–2018) ja 2021 

(vuodet 2000–2019) mukaan sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2005–2050) ja HIISI-

WEM- ja HIISI-WAM-skenaarioissa (vuodet 2025–2040).  

Suomen AFOLU-sektori on ollut kasvihuonekaasuinventaariotietojen mukaan ja on skenaario-

ennusteiden perusteella jatkossakin kasvihuonekaasujen osalta nettonielu. Koska tilastoidut 

maataloussektorin päästöt ovat olleet aiemmin 2000-luvulla ja ovat skenaarioennusteiden 

osalta myös lähitulevaisuudessa melko vakiosuuruisia, yhdistetyn AFOLU-sektorin vuotuiset 

nettopoistumat ovat likimain 6 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonnia pienemmät kuin vas-

taavat nettopoistumat LULUCF-sektorilla ajanjaksolla 2000–2050. Suurimmat erot EU:n refe-

renssiskenaarion ja HIISI-skenaarioiden välillä johtuvat kasvihuonekaasujen nettopoistumien 

poikkeavasta kehityksestä LULUCF-sektorilla vuosina 2025–2040 (vrt. kuva 5). 

6.4. EU:n ja eräiden jäsenmaiden tilanne 

Tässä luvussa tarkastellaan EU:n, Suomen sekä neljän muun EU-jäsenmaan (Ruotsin, Tanskan, 

Saksan ja Itävallan) kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien kehitystä LULUCF-, maata-

lous- ja AFOLU-sektoreilla vuosina 2015–2040. Tarkasteluissa tietolähteinä ovat kunkin jäsen-

maan YK:n ilmastosopimukselle vuosina 2020 (UNFCCC 2020a, vuosien 2015–2018 osalta) ja 

2021 (UNFCCC 2021, vuosien 2015–2019 osalta) raportoimat kasvihuonekaasupäästöt sekä 

EU:n referenssiskenaarion 2020 (Euroopan komissio 2021, ks. tarkemmin liite 5) mukaiset jä-

senmaiden kasvihuonekaasuprojektiot (vuodet 2015–2040) ja kunkin jäsenmaan vuonna 2021 
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EU:lle toimittamat kansalliset WEM- ja WAM-skenaariot (vuodet 2020–2040) (European Envi-

ronment Agency 2021). 

Suomessa LULUCF- ja maataloussektorien päästöt/-poistumat ovat olleet 2000-luvulla ja ovat 

eri skenaarioennusteissa lähitulevaisuudessa samansuuntaisia kuin Ruotsissa (kuvat 9 ja 10). 

Varsinkin maataloussektorilla Suomen ja Ruotsin nettopäästöt ovat hyvin lähellä toisiaan, sillä 

kasvihuonekaasuinventaarioiden 2020 ja 2021 mukaan maataloussektorin vuosittaiset netto-

päästöt vuosina 2015–2019 ovat olleet Suomessa tasolla 6,5–6,7 miljoonaa hiilidioksidiekviva-

lenttitonnia ja Ruotsissa tasolla 6,8–7,0 milj. miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Myös kan-

sallisesti laadituissa skenaarioennusteissa (European Environment Agency 2021) maataloussek-

torin päästöjen kehitys noudattaa samanlaista kehitysuraa molemmissa maissa vuoteen 2040 

asti, jolloin nettopäästöjen arvioidaan olevan sekä Ruotsissa että Suomessa lähellä tasoa 6 mil-

joonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.  

LULUCF-sektorin osalta kasvihuonekaasujen nettopoistumat ovat olleet vuosina 2015–2019 

Ruotsissa huomattavasti suuremmat (35–39 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia) kuin Suo-

messa (8–18 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia) vastaavalla ajanjaksolla kasvihuonekaa-

suinventaarion 2021 (UNFCCC 2021) mukaan. Ero on vielä suurempi kasvihuonekaasuinventaa-

rion 2020 mukaan, sillä vuosina 2015–2018 LULUCF-sektorin nettopoistumat vaihtelivat Ruot-

sissa välillä 42–45 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja Suomessa välillä 10–19 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Myös kansallisesti laadituissa skenaarioennusteissa 

LULUCF-sektorin nettopoistumat vuosille 2020–2040 ovat selvästi alhaisemmat Suomessa (16–

23 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia) kuin Ruotsissa (36–40 miljoonaa hiilidioksidiekvi-

valenttitonnia). Tämä ero LULUCF-sektorin nettopoistumissa Ruotsin ja Suomen välillä heijas-

tuu myös kasvihuonekaasujen nettopoistumiin maiden AFOLU-sektorilla. 

Tanskassa maataloussektori on ollut kasvihuonekaasujen osalta Suomea ja Ruotsia suurempi 

päästöjen tuottaja, sillä Tanskan maataloussektorin vuotuiset nettopäästöt ovat olleet vuosina 

2015–2019 tasolla 11 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (UNFCCC 2020a ja 2021). Myös 

koko LULUCF-sektori on tuottanut Tanskassa 4,5–6,6 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin 

vuotuiset nettopäästöt vuosien 2015–2018 aikana kasvihuonekaasuinventaarion 2020 mukaan, 

mutta tuoreemmassa kasvihuonekaasuinventaariossa 2021 LULUCF-sektorin nettopäästöt ovat 

tarkentuneet vuosien 2015–2019 osalta tasolle 0,6–3,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 

(kuva 11). Kansallisesti laadittujen skenaarioiden mukaan Tanskan maataloussektorin vuotuiset 

nettopäästöt laskevat hieman nykyisestä tasosta ja LULUCF-sektorin osalta nettopäästöt säily-

vät likimain nykytasolla vuoteen 2040 asti. Kokonaisuudessaan kansallisissa skenaarioissa myös 

AFOLU-sektorin nettopäästöt pysyvät Tanskassa melko tasaisina, vuositasolla 14–15 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia, ajanjaksolla 2020–2040. 

Saksa on ollut maataloussektorin osalta kokoluokaltaan huomattavasti suurempi kasvihuone-

kaasujen tuottaja kuin Suomi, Ruotsi tai Tanska, sillä Saksan maataloussektorin vuotuiset kas-

vihuonekaasujen nettopäästöt vuosina 2015–2019 ovat vaihdelleet välillä 62–68 miljoonaa hii-

lidioksidiekvivalenttitonnia (UNFCCC 2020a ja 2021). Saksan LULUCF-sektori on toiminut vas-

taavalla ajanjaksolla kasvihuonekaasujen osalta nettonieluna (kuva 12), joka on ollut tasolla 27–

28 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia kasvihuonekaasuinventaarion 2020 (vuodet 2015–

2018) ja tasolla 16–21 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia kasvihuonekaasuinventaarion 

2021 (vuodet 2015–2019) mukaan. Kansallisesti laadituissa skenaarioennusteissa Saksan maa-

taloussektorin vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen oletetaan pienenevän vuoteen 2040 

mennessä tasolle 57 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Sen sijaan kansallisissa skenaa-

rioennusteissa Saksan LULUCF-sektori muuttuu vuodesta 2020 alkaen nettonielusta merkittä-

väksi päästölähteeksi pääosin puuston kasvun pienentyessä muuttuvan puun käytön ja 
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puuston ikäluokkarakenteen vuoksi (ks. esim. UNFCCC 2020b). Kansallisten skenaarioennustei-

den mukaan Saksan AFOLU-sektorilla nettopäästöjen oletetaan asettuvan vuodesta 2025 al-

kaen tasolle 80 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, josta LULUCF-sektorin osuus vuotui-

sista nettopäästöistä vaihtelevat välillä 17–23 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ajanjak-

solla 2025–2040. 

Itävallassa kasvihuonekaasujen vuotuiset nettopäästöt ovat olleet maataloussektorilla hieman 

yli 7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja puolestaan vuotuiset nettopoistumat koko LU-

LUCF-sektorilla 4–5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuosina 2015–2019 kasvihuone-

kaasuinventaarioiden 2020 ja 2021 (UNFCCC 2020a ja 2021) mukaan (kuva 13). Kansallisesti 

laaditussa WEM-skenaariossa maataloussektorin vuotuiset nettopäästöt nousevat vuoden 

2020 tasosta 7,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia tasolle 7,5 miljoonaa hiilidioksidiekvi-

valenttitonnia vuonna 2040, mutta ylimääräiset päästövähennystoimet WAM-skenaariossa pie-

nentävät maataloussektorin vuotuisia nettopäästöjä WEM-skenaarion tasosta noin yhden mil-

joonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin verran vuoteen 2040 mennessä. LULUCF-sektorilla kan-

sallisesti laadituissa skenaarioissa kasvihuonekaasujen vuotuisten nettopoistumien oletetaan 

pienentyvän vuoden 2020 tasosta 4,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia tasolle 1,6 mil-

joonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2040, minkä johdosta AFOLU-sektorin vuotuiset 

nettopäästöt oletetaan kasvavan vuoden 2020 tasosta 2,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalentti-

tonnia vuoteen 2040 mennessä tasoille 5,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia WEM-ske-

naariossa ja 4,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia WAM-skenaariossa. 

Maataloussektori on huomattava kasvihuonekaasujen päästölähde koko EU-tasolla (kuva 14), 

sillä jäsenmaiden yhteenlasketut nettopäästöt ovat olleet lähes 400 miljoonaa hiilidioksidiekvi-

valenttitonnia vuosina 2015–2019 (UNFCCC 2020a ja 2021). Sitä vastoin LULUCF-sektori on toi-

minut kasvihuonekaasujen osalta merkittävä nettonieluna, vaikkakin sektorin vuotuinen netto-

nielu on kaventunut vastaavan ajanjakson aikana lähes 50 miljoonalla hiilidioksidiekvivalentti-

tonnilla tasolle 250 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (UNFCCC 2021). Maataloussekto-

rille ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa suuria päästövähennyksiä, sillä EU:n referenssiske-

naarion (Euroopan komissio 2021) mukaan sektorin nettopäästöjen oletetaan vähenevän ta-

solle 370 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2040. EU:n referenssiskenaariossa 

LULUCF-sektorin nettonielu asettuu vuonna 2040 tasolle 250 miljoonaa hiilidioksidiekvivalent-

titonnia. EU-alueella AFOLU-sektorin nettopäästöt ovat nousseet vuosien 2015–2019 aikana 

noin 100 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin tasosta lähes 140 miljoonaan hiilidioksidi-

ekvivalenttitonniin, mutta vuoden 2020 jälkeen EU-referenssiskenaarion mukaan AFOLU-sek-

torin nettopäästöjen oletetaan putoavan alle 120 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin. 

Tuloksia tarkastellessa on syytä ottaa huomioon skenaarioihin liittyvät epävarmuudet. Maat 

käyttävät eri malleja ja oletuksia skenaarioiden laadinnassa. Malleihin sisällytetään politiikkoja 

ja ilmastotoimenpiteitä, jos niiden vaikutuksista on käytettävissä tietoa. Maiden välistä vertailua 

vaikeuttaa myös se, että sektorikohtaiset skenaariot eivät välttämättä sisällä samoja päästö-

luokkia ja kasvihuonekaasuja. 
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Kuva 9. Kasvihuonekaasujen päästöt/-poistumat (milj. t CO2-ekv. v-1) Suomessa sektoreittain 

ajanjaksolla 2015–2040 kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 ja 2021 mukaan (vuodet 

2015–2019) sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2015–2040) ja kansallisissa WEM- ja 

WAM-skenaarioissa (vuodet 2020–2040). Lisäksi kuvassa on esitetty komission ehdottama LU-

LUCF-sektorin nielutavoite vuodelle 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Kasvihuonekaasujen päästöt/-poistumat (milj. t CO2-ekv. v-1) Ruotsissa sektoreittain 

ajanjaksolla 2015–2040 kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 ja 2021 mukaan (vuodet 

2015–2019) sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2015–2040) ja kansallisissa WEM- ja 

WAM-skenaarioissa (vuodet 2020–2040). Lisäksi kuvassa on esitetty komission ehdottama LU-

LUCF-sektorin nielutavoite vuodelle 2030. 
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Kuva 11. Kasvihuonekaasujen päästöt (milj. t CO2-ekv. v-1) Tanskassa sektoreittain ajanjaksolla 

2015–2040 kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 ja 2021 mukaan (vuodet 2015–2019) 

sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2015–2040) ja kansallisissa WEM- ja WAM-skenaa-

rioissa (vuodet 2020–2040). Lisäksi kuvassa on esitetty komission ehdottama LULUCF-sektorin 

nielutavoite vuodelle 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Kasvihuonekaasujen päästöt/-poistumat (milj. t CO2-ekv. v-1) Saksassa sektoreittain 

ajanjaksolla 2015–2040 kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 ja 2021 mukaan (vuodet 

2015–2019) sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2015–2040) ja kansallisissa WEM- ja 

WAM-skenaarioissa (vuodet 2020–2040). Lisäksi kuvassa on esitetty komission ehdottama LU-

LUCF-sektorin nielutavoite vuodelle 2030. 
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Kuva 13. Kasvihuonekaasujen päästöt/-poistumat (milj. t CO2-ekv. v-1) Itävallassa sektoreittain 

ajanjaksolla 2015–2040 kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 ja 2021 mukaan (vuodet 

2015–2019) sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2015–2040) ja kansallisissa WEM- ja 

WAM-skenaarioissa (vuodet 2020–2040). Lisäksi kuvassa on esitetty komission ehdottama LU-

LUCF-sektorin nielutavoite vuodelle 2030. 

Kuva 14. 27 EU-jäsenmaan yhteenlasketut kasvihuonekaasujen päästöt/-poistumat (milj. t 

CO2-ekv. v-1) sektoreittain ajanjaksolla 2015–2040 kasvihuonekaasuinventaarioiden (KHKI) 2020 

ja 2021 mukaan (vuodet 2015–2019) sekä EU:n referenssiskenaariossa (vuodet 2015–2040). Li-

säksi kuvassa on esitetty komission ehdottama LULUCF-sektorin nielutavoite vuodelle 2030. 



 

52 

 

7. Johtopäätökset 

EU:n aiempaa kunnianhimoisempi tavoite on vuoteen 2030 mennessä vähentää kasvihuone-

kaasujen nettopäästöjä 55 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tämä on välitavoite mat-

kalla hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi velvoitteita kiris-

tetään kaikilla talouden aloilla. Komissio arvioi LULUCF-sektorilla olevan mahdollista kasvattaa 

EU:n vuoden 2030 nettonielutavoitetta. Maankäytön osalta tiukemmat tavoitteet tarkoittavat 

LULUCF-sektorin lisäksi taakanjakoasetuksen alaisen maataloussektorin päästöjen vähennys-

paineen kasvamista, etenkin vuoden 2035 tavoitteen saavuttamiseksi, niin jäsenmaiden kuin 

EU:n tasolla. 

Tavoitteiden asettaminen perustuu jäsenmaiden kasvihuonekaasuinventaarioissa raportoimiin 

tietoihin. Ehdotuksen mukaan vuoden 2030 tavoitteita tarkistetaan ja määritellään tavoitepolut 

komission toimittamien kattavien inventaarioiden tarkastusten pohjalta vuonna 2025. Hyvin 

toimiessaan tavoitepolut kannustavat jäsenmaita panostamaan ilmastotoimiin. Kuitenkin vuo-

sittaisen tavoitteen seuranta on haastavaa LULUCF-sektorilla, jonka päästöt ja poistumat ovat 

sidoksissa muun muassa vuosittaisiin sääoloihin. Tavoitepolku voi myös toimia maille kannus-

timena kehittää kansallisia inventaarioita niin, että ilmastotoimien vaikutukset saadaan esiin, 

koska inventaarioilla myös seurataan tavoitteiden saavuttamista. Tavoitepolku ei välttämättä 

kannusta jäsenmaita tekemään polkua kunnianhimoisempia ilmastotoimia, koska ylimääräistä 

laskennallista nielua ei saa siirtää seuraaville vuosille.  

Hiilivarastojen määritelmät asetusehdotuksessa poikkeavat UNFCCC-raportoinnissa käytetyistä 

IPCC-ohjeiden määritelmistä. Erilaisia määrittelyjä ei ole tarpeen tehdä ja olisi syytä viitata ase-

tusehdotuksessa IPCC-ohjeeseen, jotta ei päädytä tuottamaan kahta erilaista kasvihuonekaa-

suinventaariota muotoseikkojen vuoksi. 

Asetusehdotuksen liite III esittää muutoksia hallintomalliasetukseen ja edellyttää, että kasvi-

huonekaasuinventaariossa kehitetään seurantajärjestelmä paljon hiiltä sisältäville maille, erilai-

sille suojeltaville alueille, ennallistettaville alueille sekä korkean ilmastoriskin alueille, ja että li-

säksi kehitetään näille alueille korkeimman, Tier 3-tason menetelmät hiilivarastonmuutosten ja 

kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan. Seurantajärjestelmään kuuluvat alueet ovat sinänsä ar-

vokkaita ja tärkeitä seurattavia, mutta erillisten, näitä alueita koskevien menetelmien kehittä-

minen vaatii valtavan ja monivuotisen panostuksen niin tutkimukseen, maastomittauksiin kuin 

mallien kehittämiseen sekä niiden vientiin kasvihuonekaasuinventaarioon. Tämä johtaa väistä-

mättä resurssien vähenemiseen muiden, kokonaisuuden kannalta mahdollisesti olennaisem-

pien ja merkittävimpien hiilivarastonmuutosten ja päästöjen menetelmäkehitykseltä. On myös 

kyseenalaista, pystyvätkö jäsenmaat tällä aikataululla tuottamaan uskottavia, tieteellisesti ver-

taisarvioituja ja inventaarion laatukriteerit täyttäviä Tier 3 -menetelmiä kaikille hiilivaraston-

muutoksille ja päästöille näillä seuranta-alueilla, ja mikä on ilmastotavoitteiden kannalta hyöty 

suhteessa käytettyihin resursseihin. 

Vuoden 2030 maakohtaisten tavoitteiden asettamisessa komissio on ottanut huomioon sekä 

jäsenmaiden LULUCF-sektorin viimeaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat että hoide-

tun maan pinta-alan. Komissio on laskenut ’muu maa pysynyt muuna maana’-luokan hoita-

mattomaksi maaksi, mikä ei ole IPCC:n ohjeiden mukaista. Suomen nettopoistuman tavoite 

vuonna 2030 laskisi −17 754 tuhannesta hiilidioksidiekvivalenttitonnista (komission ehdotus) 

−17 701 tuhanteen hiilidioksidiekvivalenttitonniin, jos ’muu maa pysynyt muuna maana’ ei las-

kettaisi hoidetuksi maaksi. 
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Suomen osalta metsien tuleva hyödyntäminen on avainasemassa LULUCF-päästötavoitteen 

saavuttamiseksi vuonna 2030. HIISI-skenaarioiden mukaan runkopuun vuotuiset hakkuukerty-

mät ovat 71 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2025 asti, jonka jälkeen vuotuinen hakkuukertymä 

nousee 79 miljoonaan kuutiometriin vuosina 2026–2035. HIISI-WEM-skenaariossa nykyisillä 

metsänkäsittelymenetelmillä LULUCF-nielu on −16,85 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 

vuonna 2030, mikä on alle komission Suomelle ehdottaman LULUCF-sektorin tavoitetason, 

−17,75 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Sen sijaan HIISI-WAM-skenaarion mukaisesti 

metsien hiilinielujen tehostamiseen tähtäävillä toimilla, erityisesti lannoitusalaa lisäämällä, ta-

voite todennäköisemmin saavutettaisiin.  

Yksittäisten vuosien LULUCF-sektorin nielulukuihin vaikuttavat Suomen osalta vuosittaiset 

vaihtelut metsien hakkuutasoissa. Hakkuiden tason noustessa jonakin vuonna, komission eh-

dottamalla LULUCF-nielujen tavoitepolulla pysyminen voi olla erityisen haastavaa. Eri skenaa-

rioennusteiden mukaan maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöihin ei Suomessa ole odo-

tettavissa merkittäviä päästövähennyksiä 2020- ja 2030-lukujen aikana, esim. vuoteen 2030 

mennessä maataloussektorin päästöjen oletetaan vähenevän korkeintaan 10 prosentilla nykyi-

sestä tasosta. Tarvitaan uusia ilmastotoimia päästöjen vähentämiseksi ja hiilivarastoja lisää-

miseksi, ja siten kaikkien ilmastotoimien seuranta ja niiden vaikutusten sisällyttäminen kasvi-

huonekaasuinventaarioon on tärkeää. 

Asetusehdotuksessa on useita, esimerkiksi tilinpitosääntöihin liittyviä joustoja koskevia kohtia, 

joiden tulkinta ei ole yksiselitteistä. Ehdotusta tulee näiltä osin selkeyttää, jotta sitä pystyy täy-

sipainoisesti arvioimaan ja jotta lopulliseen asetukseen ei jää kohtia, joita eri osapuolet voivat 

tulkita eri tavoin. 

Tämän tarkastelun valossa näyttä että osa jäsenvaltioista tulee olemaan haasteita saavuttaa 

LULUCF-sektorin nielutavoite vuonna 2030. LULUCF- ja maataloussektoreista integroitavan 

maankäyttösektorin ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2035 edellyttää mer-

kittäviä panostuksia hiilinielujen kasvattamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Koska jäsenmai-

den tilanteet ovat hyvän erilaisia joustoilla näyttäisi olevan suuri merkitys tavoitteen saavutta-

misessa.  
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