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Pohjoismaiden neuvoston
Suomen valtuuskunnan sihteeristö
int.dep@eduskunta.fi

Kirjallinen lausunto

(A 1745/hållpart) Pohjoismaiden neuvoston jäsenehdotus yhteispohjoismaisesta
voimasta EU:n metsäpolitiikassa
Pyydettynä lausuntona Pohjoismaiden neuvoston jäsenehdotukseen
pohjoismaisesta voimasta EU:n metsäpolitiikassa Metsäteollisuus ry toteaa
seuraavaa:
Metsäteollisuus pitää tärkeänä Pohjoismaiden neuvoston ehdotusta laatia
ja edistää yhteispohjoismaista kantaa EU:n metsiä koskevissa politiikoissa.
Suomi ja Ruotsi ovat Euroopan kaksi metsäisintä maata, ja Norjassakin
metsät peittävät noin kolmasosan maapinta-alasta. Metsäsektorin merkitys
Suomen ja Ruotsin talouskasvuun ja hyvinvointiin eroaa huomattavasti
muista EU-maista. Metsäteollisuuden vaikutus kansantalouteen
verokertymän, työllisyysvaikutuksen sekä arvonmuodostuksen
näkökulmasta on erittäin suuri. Pelkästään Suomessa metsäteollisuuden
suoraan kerryttämä liikevaihto oli vuonna 2014 yhteensä noin 25 miljardia
euroa, ja yhdessä epäsuorien vaikutusten sekä metsätalouden kanssa
liikevaihto oli noin 46 miljardia euroa. Metsäsektori työllistää välillisesti
koko kotimaisessa arvoketjussa alihankinta mukaan lukien lähes 140 000
työntekijää.
Metsien käytöllä on Pohjoismaissa pitkät perinteet, ja kestävät
toimintatavat ovat mahdollistaneet puuvarojen kasvun viimeisten
vuosikymmenten aikana. EU:ssa Pohjoismaita on kuitenkin usein syytetty
metsien käyttöön liittyvien käytäntöjen liian voimakkaasta syöttämisestä
ainoana oikeana ratkaisuna. Jotta pohjoismainen vaikuttaminen EU:n
metsiä koskeviin politiikkoihin olisi tarkoituksenmukaista ja tuloksekasta,
siinä tulisikin metsäteollisuuden mielestä ottaa huomioon seuraavat seikat:
1. Metsillä on moninainen rooli osana kestävää kehitystä, eikä
metsien eri käyttömuotoja tule asettaa vastakkain. Metsien
monien käyttömuotojen esiin tuominen ja niiden hyväksyminen on
ainoa tapa välttää metsiä koskevan keskustelun polarisoituminen
EU:ssa. Pohjoismainen talousmetsä on ainutlaatuinen
maankäyttömuoto, joka mahdollistaa eri ekosysteemipalveluiden
yhteistuotannon. Puu ja puukuidut ovat merkittäviä
ekosysteemipalveluita. Tuottaessaan puuta metsä tuottaa lisäksi
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monipuolisesti muita ekosysteemipalveluita, kuten ravintoa,
lääkeaineita, hiilen sidontaa ja virkistystä. Kasvaessaan puusto
estää eroosiota ja säätelee veden kiertoa sekä ilman ja veden
laatua. Kestävä metsätalous varmistaa ekosysteemipalveluiden
yhteistuotannon jatkumisen yli puu- ja ihmissukupolvien.
2. Metsäsektori tuottaa monipuolisesti kestäviä ratkaisuja
siirryttäessä kohti biopohjaista kiertotaloutta. Kestävä ja
resurssitehokas puuhun perustuva biopohjainen kiertotalous luo
ratkaisuja, joilla vähennetään uusiutumattomien raaka-aineiden
käytön aiheuttamaa uhkaa ekosysteemipalveluiden tuotannolle.
Metsien elinaikanaan sitomaa hiiltä varastoituu
ympäristöystävällisiin ja kierrätettäviin puupohjaisiin tuotteisiin, joilla
korvataan uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.
Lisäksi metsät tarjoavat kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa
osana puupohjaisen teollisuuden ratkaisuvalikoimaa. Puun
ominaisuuksia koskeva tutkimus ja innovaatiot luovat jatkuvasti
uusia mahdollisuuksia hyödyntää puuta.
3. Pohjoismaat luovat kumppanuuksia useiden eri EU:n
jäsenvaltioiden kanssa - myös sellaisten, joissa metsien
talouskäytön merkitys on vähäinen. Esimerkiksi Euroopan
parlamentissa pohjoismaisten europarlamentaarikoiden osuus on
vain kuusi prosenttia parlamentaarikoiden kokonaismäärästä. Ilman
laajaa verkostoitumista Pohjoismaiden mahdollisuus vaikuttaa
metsiä koskeviin aloitteisiin on vähäinen. Kumppanuuksien
muodostaminen sekä metsäisten että ei-metsäisten maiden kanssa
on tärkeää, ja yhteinen toiminta voi olla hyvin erityyppisiä riippuen
EU-aloitteesta. Esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä eimetsäisten maiden kanssa on useita, kuten vaikuttaminen
Hollannin kanssa kasvinterveyslainsäädännön valmisteluun ja IsoBritannian kanssa metsäbiomassan kestävyyden tarkasteluun
riskiperusteisesti.
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