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Ympäristövaliokunta         27.10. 2021 
 
Asia: U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta 
LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta 
 
Lausunto U-kirjeestä komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja 
hallintomalliasetuksen muuttamisesta  
 
Yleisesti: 
  
Bioenergia ry tukee tavoitetta saavuttaa EU:n hiilineutraalius sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla ennen vuotta 2050. Yhdistys pitää myös hyvänä, että 55-
valmiuspaketista käytävien neuvottelujen lopputuloksena pyritään kokonaisuudessaan 
saavuttamaan vuodelle 2030 asetettu vähintään 55% ilmastotavoite ja että päähuomio on 
nimenomaan ilmastotavoitteen saavuttamisessa. 
  
Bioenergia ry tukee valtioneuvoston näkemyksiä, että ilmastolainsäädännön ensisijaisena 
tavoitteena tulee olla päästöjen vähentäminen ja että maankäyttösektorin päästölaskenta 
on komission ehdotuksessa kehittymässä hyvään suuntaan vuodesta 2026 alkaen. 
Laskenta yksinkertaistuu ja on läpinäkyvämpää, mielivaltaiset rajat ja katot poistuvat. 
Laskentamenetelmä on paremmin yhteensopiva niin Suomen oman 
hiilineutraaliustavoitteen kuin uuden ja erilaisen EU:n päästötavoitteenkin kanssa. Yhdistys 
tukee komission esittämää kolmivaiheista (2021-2025, 2026-2030, 2030+) etenemistä. 
 
55-valmiuspaketin päästövähennysten osalta kansallisella vastuulla olevat sektorit ovat 
maankäyttösektori ja taakanjakosektori. Suomelle asetettavaa maankäyttösektorin 
hiilinieluvelvoitetta ja erilaisia joustomahdollisuuksia tulisi siten tarkastella yhdessä 
taakanjakosektorin velvoitteen kanssa. Maankäyttöä tulee tarkastella laajana 
kokonaisuutena ottaen huomioon monia muitakin asioita kuin vain sektorille kohdistuvien 
ilmastotoimien kustannustehokkuus. 
 
Bioenergia ry näkee tärkeänä, että taakanjakosektorin ja maankäyttösektorin nykyiset 
joustokeinot ovat käytössä ja että niiden laajentamista pidetään jatkoneuvotteluissa esillä 
etenkin niiden maiden osalta, joiden päästövähennystavoite on kokonaisuutena arvioiden 
tiukin.  
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Näiden lisäksi haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin direktiivin käsittelyssä 
 
Yhdistys tukee valtioneuvoston näkemystä nielujen merkittävästä, mutta rajallisesta 
roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi on myös tärkeää, että luonnon hiilinielujen 
ohella ilmastopolitiikkaa suunniteltaessa pidetään myös teknologiset mahdollisuudet 
mukana kuvassa. EU komissio on kertonut esittävänsä ensi vuoden aikana 
lainsäädäntöehdotuksen hiilidioksidin poiston sertifioinnista. On tärkeää, että komission 
ehdotus sisältää kannustimia myös teknologiaratkaisuille. 
 
55-valmiuspaketissa Suomella on tiukin mahdollinen taakanjakosektorin tavoite. Suomen 
osuus EU-27 päästöistä vuonna 2019 oli n. 1,5 %. Suomelle komission ehdotuksessa 
vuodelle 2030 esitettävä osuus EU:n hiilinieluvelvoitteesta (310 Mt) on kuitenkin 5,7 %. 
Joillain jäsenmailla taas osuus hiilinieluvelvoitteesta on selvästi pienempi kuin niiden 
osuus EU:n päästöistä. Siten voidaan myös saastuttaja maksaa -periaatetta seuraten 
argumentoida, että muut EU-maat hyötyvät Suomen suhteellisesti suurista hiilinieluista ja 
niiden perusteella määritetystä hiilinieluvelvoitteesta 2030.  
 
Kiinnitämme huomiota myös siihen, että komission ehdotuksessa kaikilla jäsenmailla 
(mm. NL, MT, IE, DK) ei ole hiilinieluvelvoitetta vuodelle 2030. Päinvastoin näille 
jäsenmaille sallitaan maankäyttösektorilta päästöjä niiden taakanjakosektorin päästöjen 
lisäksi. Tuemme siksi valtioneuvoston kantaa, että minimivaatimus kaikille jäsenmaille 
maankäyttösektorilla olisi hiilineutraalius. 
 
Suomen hiilinieluvelvoiteosuuden kasvattamiselle emme näe perusteita. Toteamme myös, 
että koska EU:n ilmastolaki sallii hiilinielujen hyväksi lukemisen vain 225 Mt saakka 
vuonna 2030 ja komission esittämä hiilinieluvelvoite (310 Mt) merkittävästi ylittää tämän, 
velvoitteen kiristäminen edelleen ei auta EU:ta vuoden 2030 päästövelvoitteen 
saavuttamisessa. 
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https://ec.europa.eu/info/system/files/factsheet_cwp_2022_annex_v4.pdf

