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Kohti 
hiilineutraalia 
Suomea
Kokonaispäästöt 52,8 milj. t 
CO2-ekv. vuonna 2019 
(Tilastokeskuksen pikaennakko)
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Maatalous, metsätalous ja muu maankäyttö

Viljelysmaa Metsä Kosteikko Metsäkato Rakennettu maa

Nettonielu −17,4 milj. t CO2-ekv., joka vastaa noin 33 % Suomen 
kokonaispäästöistä (Luke 2019 ennakkotieto; maankäyttösektori (LULUCF)



Hallitusohjelman linjaukset

• Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian 
sen jälkeen. 

• Päästöjen vähentämistä tavoitellaan kaikilla sektoreilla.
• Tavoitteena maankäyttösektorilla on päästöjen vähentäminen ja 

hiilinielujen ja -varastojen ylläpitäminen ja vahvistaminen, vaikuttavien 
ilmastotoimien toimeenpano sekä tietopohjan vahvistaminen.

• Toteutetaan hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin ilmastotoimia; 
ensimmäiset hankkeet käynnistyivät jo tämän vuoden alkupuolella.

• Kokonaisvaltainen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma valmistellaan 
vuoden 2022 alkuun mennessä ilmastolain hyväksymisen jälkeen.
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Hiilineutraalisuus 2035 -tavoitteen edistäminen, 
maankäyttösektorin lisätoimien nettovaikutus 3 Mt CO2-ekv./v vuoteen 2035 mennessä

Maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen ja -varastojen 
ylläpitäminen ja vahvistaminen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukeminen maa- ja metsätaloudessa

Maanomistajille ja maankäyttösektorin toimijoille uusia työvälineitä ja toimintatapoja, 
joilla voidaan edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa

Maankäyttösektorin ilmastotoimia koskevan tietopohjan vahvistaminen ja tietoon perustuvan päätöksenteon, 
toimenpiteiden ja vaikutusten arvioinnin edistäminen 

Kokonaiskestävyyden edistäminen 
Vaikuttavien ja kustannustehokkaiden 

ilmastotoimien ja niiden ohjauskeinojen 
toimeenpano hallitusohjelman mukaisesti

(?)

Maankäyttösektorin ilmastotoimien tavoitteet
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Toimenpidekokonaisuus

Kestävä
maatalous

Kestävä 
metsätalous

Maankäytön muutokset ja kosteikot

Poikkileikkaavat toimet
• Ohjauskeinot ja kannustimet hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi
• Hiilikorvausjärjestelmä ja -markkinat
• Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma
• Tieto-ohjelma 
• Viestintä, vuorovaikutus, neuvonta ja osaaminen
• Koordinaatio
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Metsätalouden ilmastoratkaisut

Metsäpinta-alan
lisääminen

Metsänhoitomenetelmien monipuolistaminen ja 
kehittäminen erityisesti turvemailla

Metsien terveydestä ja kasvukyvystä huolehtiminen 

Kasvun lisäys jalostuksen ja lannoituksen avulla

Fossiilisten energialähteiden korvaaminen
puupolttoaineilla

Lisätään puun käyttöä tuotteissa ja 
rakentamisessa, samalla korvataan mm. 
betonin, muovin, teräksen ja puuvillan käyttöä
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Maatalouden ilmastoratkaisut

Metsäkadon ehkäisy Turvepeltojen ja
kivennäismaiden
viljelykäytäntojen
muutos

Kotieläinten ruuansulatuksesta
ja lannan käsittelystä syntyvien
päästöjen vähentäminen

Maatalouden
energiaratkaisut ja
kulutuksen vähentäminen

Ilmastoruokaohjelma
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Ilmastoratkaisut maankäytön muutoksissa 
ja kosteikoissa

Metsäkadon vähentäminen
• Rakennettu maa
• Pellonraivauksen 

vähentäminen  

Monitavoitteisten kosteikkojen rakentaminen

Joutoalueiden metsitys 



Käynnistetyt toimet
• Metsähallituksen uusista omistajapoliittisista linjauksista on sovittu.

• Tuhkalannoitustuen laajeneminen vahvistaa hiilinielua metsien kasvua 
lisäämällä. 

• Maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä 
poistuneiden turvetuotantoalueiden metsitystuki on lausunnoilla.

• Poikkileikkaavien toimien eli T&K&I- ja tieto-ohjelmien valmistelu on 
käynnistynyt.

• Useita toimeenpanoa tukevia hankkeita on jo käynnistetty.
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Kiitos
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