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LULUCF-sektorin vaikutusten arviointia taakanjakosektorin 
 päästövähennystavoitteeseen 

 
Maankäytön ja metsätalouden muutosten (LULUCF) hiilidioksidipäästöt on kytketty taakan-
jakoon, ja ne voisivat tuottaa komission esityksen mukaisesti parhaimmillaan 1,3 %-yksi-
kön aleneman Suomen päästövähennystavoitteeseen, mutta toisaalta laskentasääntöjen 
ollessa ehdotetunlaiset/epäoikeudenmukaiset myös jopa useamman %-yksikön lisäyksen 
jo ennestään haasteelliseen 39 %:n velvoitteeseen.  
 
Oleellinen tekijä laskennassa on metsämaiden hiilinielun referenssitason määrittely sekä 
myös metsien käytön määrä tulevaisuudessa, joten myös biotalouden kasvusuunnitelmat 
(ml. uusiutuvan energian lisääminen energiantuotannossa ja liikenteessä sekä päästöjen 
vähentäminen) voivat tiukoilla tulkinnoilla olla vaarassa tai ainakin aiheuttaa merkittäviä 
lisäkustannuksia valtiolle. 

1 Tausta 

Komission kesäpaketissa 20.7. annettiin ehdotukset jäsenmaiden vuoden 2030 päästövä-
hennystavoitteille (ns. taakanjako) päästökaupan ulkopuolisille sektoreille (liikenne, raken-
nusten erillislämmitys, maatalous, jätehuolto, F-kaasut), ehdotus siitä, kuinka maankäyt-
tösektori ja metsätalous yhdistetään EU:n 2030-tavoitekehikkoon sekä liikenteen vähähiili-
tiedonanto. Lokakuun 2014 Eurooppa-neuvostossa oli sovittu, että jäsenmaiden taakan-
jako noudattaa 2020-tavoitteiden tapaan BKT/asukas -lukua vaihdellen 0 ja 40 %:n välillä 
siten, että EU:n kokonaisvähennys on 30 %.  

2 Keskeinen sisältö 

Komission direktiiviehdotuksen mukaan maaperän ja metsien hiilivarastojen muutosten 
laskenta menisi jotakuinkin seuraavasti: 
 
Artikla 2:  
 
LULUCF-jousto = a) uudelleenmetsitys + b) metsäkato + c) peltomaat + d) ruoho-
maat + [ e) metsämaat ] 

 
 Artikla 6: kategorioiden a) ja b) päästöt lasketaan täysimääräisinä 
 Artikla 7: kategorioiden c) ja d) päästöt lasketaan verrattuna vuosien 2005–2007 pääs-

töihin 
 

 Kategorian e) päästöt lasketaan vaikeammin: 
 

 ESR-direktiiviehdotuksen Artikla 7(a) mukaan kategorian e) metsämaat laskenta 
astuu voimaan, jos kaikesta päästään sopuun  

o Huom. Aktiivinen metsänhoito voi siis jäädä kokonaan huomioimattakin 
LULUCF-joustossa, jolloin Suomelle jäisi metsien hiilinieluilla kompensoi-
matta peltojen ja metsäkadon päästöt, ja siten aiheutuisi lisätaakkaa taa-
kanjakosektorin 39 %:n tavoitteeseen tai vaihtoehtoisesti Suomen tulisi 
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ostaa nieluyksiköitä/päästöoikeuksia. Toisaalta epäedullisella metsien hii-
linielujen referenssitasolla metsämaista aiheutuisikin entisestään lisää 
laskennallisia päästöjä suurentaen edelleen em. lisätaakkoja 
  

 LULUCF Artikla 8: päästöt lasketaan suhteessa referenssitasoon. Vuosittainen 
maksimihyvitys (katto) 3,5 % vuoden 1990 päästöistä (Suomi 2–2,5 MtCO2 riip-
puen siitä, mitä päästöjä lasketaan mukaan perusvuoteen). Haitta lasketaan täy-
simääräisenä. Kymmenen vuoden yli maksimihyvitys Suomelle on ehdotuksen 
mukaan 4,5 MtCO2 eli keskimäärin 0,45 MtCO2 vuodessa. 

o Pääraportööri Lins esittää katon kaksinkertaistamista 7 %:in, mikä hyvä 
asia 
 

 Suomen referenssitaso Kioto 2:ssa on -19,3 MtCO2/v. Kansallisessa energia- ja 
ilmastostrategiassa ennakoidaan metsien hiilinielun laskevan v. 2030 tasolle -13 
MtCO2/v hakkuiden kasvaessa biotalouden ja päästövähennysten tarpeisiin, jo-
ten verrattuna Kioto 2 -referenssitason mukaiseen hiilinielun määrään taakanja-
kosektorin laskennallinen lisäpäästövähennystarve tai nieluyksiköiden ostotarve 
olisi noin 6 MtCO2/v, vaikka metsät siis edelleen olisivat vuosittain selvä hiili-
nielu. Komission LULUCF-esityksessä vertailutaso määriteltäisiin vuosien 1990–
2009 keskiarvona, jolloin hiilinielun vertailutason suuruus olisi peräti -29,9 
MtCO2/v ja ero strategiassa arvioituun -13 MtCO2/v peräti 16,9 MtCO2/v (= las-
kennallinen päästö) 

o Pääraportööri Lins esittää vertailutason määrittelyjaksoksi 2000-2012, 
joka edelleen pahentaisi tilannetta nostaen Suomen metsien hiilinielun 
vertailuluvun tasolle 35,1 MtCO2/v (laskennallinen päästö v. 2030 jo 22 
MtCO2/v).  

o Näillä kaikilla vertailutasoilla Suomi ei hyötyisi vaan kärsisi joka vuosi 
kasvavista metsien hiilinieluistaan ja joutuisi kompensoimaan laskennalli-
sen päästön muilla keinoin. 

 
Taakanjakoasetuksen joustokeinona toimiva LULUCF-asetus on siis erittäin tärkeä 
aihe Suomelle ja se voi vaikuttaa yllättävän paljon lopulliseen päästövähennysvel-
voitteeseen ja edelleen päästövähennyksistä koituviin kustannuksiin. Kun laskee ns. 
kertaluonteisen jouston (max 2 %-yksikköä vuosittain) sekä LULUCF-jouston arviot yhteen 
ja vaihtelee oletuksia, vaihteluväli Suomen tavoitteeseen on useita prosenttiyksiköitä suun-
taansa. 

3 Tilanne 

Asetusehdotusta on käsitelty neuvoston ympäristötyöryhmässä Slovakian ja Maltan pu-
heenjohtajuuskauden aikana. Puheenjohtaja julkisti ensimmäisen ns. kompromissitekstieh-
dotuksensa 24.4.2017.  Ehdotusta on käsitelty ympäristöneuvoston kokouksissa 
17.10.2016 ja 19.12.2016 sekä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa 12.–
13.12.2016. Puheenjohtajamaan tavoitteena on saada asiasta poliittinen yleisnäkemys 
ympäristöneuvoston kokouksessa 19.6.2017. 
 
Euroopan parlamentissa asetusesityksen käsittelystä vastaavat jaetulla mandaatilla ympä-
ristön, kansanterveyden sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI) sekä maa-
talouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (AGRI). Parlamentissa LULUCF-
aestuksen raportöörinä on Norbert Lins (EPP). ALDEn varjoraportöörinä LULUCF-
asetuksessa toimii Nils Torvalds. AGRI -valiokunnan on määrä äänestää asiasta 
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30.5.2017 ja ENVI -valiokunnan 22.6.2017. Lausunnon antavat myös kehitys (DEVE) sekä 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnat (ITRE). Parlamentin täysistunnon äänestys on 
alustavan tiedon mukaan 12.9.2017.  
 
Mikäli neuvoston ja parlamentin käsittelyissä edetään suunnitelman mukaisesti, kolmikan-
taneuvotteluihin (trilogit) päästäisiin Viron puheenjohtajuuskaudella ja yhteisymmärrys 
voisi olla saavutettavissa vuoden 2017 lopussa. 

4 Elinkeinoelämän pääviestit 

Edellä esitetyn mukaisesti Suomen LULUCF-jousto voi muuttua pahimmillaan jopa merkit-
täväksi lisätaakaksi taakanjakosektorille. Mikäli nielujen referenssitaso valikoituu epäedulli-
sesti ja/tai nielujen vuotuinen määrä kehittyy (lisähakkuista ja laskentasäännöistä johtuen) 
negatiivisesti, voi LULUCF-sektorilta aiheutua (laskennallinen) lisäpäästö, joka on 
kompensoitava päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden lisävähennyksinä tai osta-
malla nieluyksiköitä muilta jäsenmailta.  
 
Epäedullisimmassa tapauksessa Suomen 2030-tavoite voi käytännössä olla reilusti päälle 
40 %:n, kun se parhaimmillaan (edullisimmillaan) voisi olla 35,7 %, mikäli kaikki joustot 
pystytään hyödyntämään ja nielut kehittyvät positiivisesti. Vaihteluväli on siis todella suuri 
ja päästövähennysten rajakustannus voi näin ollen vaihdella suuresti (vanhoihin 
VTT/VATT-laskelmiin peilaten välillä 50… jopa 200 (?) €/t CO2). Lisäksi tämä voi pahim-
millaan rajoittaa biotalouden kasvusuunnitelmia. Tämän vuoksi perälaudaksi on joka 
tapauksessa saatava varmistus, ettei minkään maan tosiasiallinen päästövähennystarve 
voi nousta (kaksisuuntaisesta LULUCF-joustokeinosta johtuen) yli 40 prosentin, kuten Eu-
rooppa-neuvostossa on lokakuussa 2014 päätetty (jäsenmaiden päästövähennystavoitteet 
välillä 0-40 %). 
 
Vertailutason oikeudenmukaiseksi saaminen on Suomelle kriittinen asia, mutta lähtökohta 
on huono, koska vanhat luvut ovat esillä komission papereissa eikä sympatiaa ole herunut 
tulevaisuuteen katsovilla vertailutasoilla (esim. metsästrategia 2025:n tai kansallisen ener-
gia- ja ilmastostrategian mukaisten hakkuumäärien ja nielutasojen käyttäminen vertailu-
kohtana). 
 
Laskenta on monimutkaista ja erittäin oletusherkkää: 

 
 Komission arvion mukaan Suomi saisi nettohyvitystä (=a+b+c+d+e) noin 0,1 

MtCO2e / vuosi.  
 Oletuksia vaihtelemalla pystyy kuitenkin saamaan sekä positiivisia että negatiivi-

sia lukuja 
 Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen viimevuotisen raportin 

(http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536237/luke-luobio_36_2016.pdf?sequence=1) ku-
van 11 mukaan kategorian e) metsämaat päästöt olisivat vuonna 2030 joko -12 
MtCO2 tai -45 MtCO2. Saman raportin kuva 7 taas antaa haarukaksi +5 … -22 
MtCO2e. Referenssitasosta riippuen jo pelkästään tästä kategoriasta voi saada 
merkittävästikin sakkoa tai maksimissaan 2,5 MtCO2e hyvitystä.  

 Komission vaihtoehtoinen esitys kertaluonteisesta (one-off) joustosta oli 4 %-
yksikköä Suomelle (kaikki one-off -joustoon oikeutetut maat nykyinen ehdotus 
kerrottuna kahdella). Tätä olisi syytä edistää jatkoneuvotteluissa jo nielujen jous-
ton epävarmuuden vuoksi.  
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Tuliskin selvittää vaikutuksia nykyisillä ja tavoitteellisilla laskentasäännöillä siitä, 
millaiset muutokset maankäytössä/metsien käytössä saattaisivat lisätä päästötavoi-
tetta taakanjakopuolella ja millaisia kustannusvaikutuksia tällä olisi esimerkiksi lii-
kenteessä. 
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