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Maa- ja metsätalousvaliokunta, asiantuntijakuuleminen 19.2.2019

E 106/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille
ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian
täytäntöönpanosta
Pyydettynä lausuntona komission kertomuksesta ilmastonmuutokseen
sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta
Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa:
Metsäteollisuus kannattaa varautumista muuttuvaan ilmastoon. On
tärkeää, että ilmastonmuutokseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia
analysoidaan.
Tulevien muutosten suunta ja voimakkuus on monilta osin arvailujen
varassa. Koska kaikkeen ei voi varautua, on tärkeää huolehtia erityisesti
yhteiskunnan ja teollisuuden perustoimintaedellytyksistä.
Metsäteollisuus kannattaa Suomen näkemystä, jonka mukaan
ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumista pitää tarkastella
yhteneväisinä toimina. Samoin on kannatettavaa, että sopeutumisessa
olisi rajat ylittävää tieto- ja kokemusvaihtoa sekä EU:n tasolla yhteinen
tietopohja.
Metsäteollisuuden näkökulmasta erityisesti seuraavat näkökulmia ovat
sopeutumiskysymyksissä olennaisia:
Metsien onnistunut uudistaminen sekä hyvä terveys ja kasvukunto on
varmistettava.
- Tähtäämällä onnistuneeseen metsien uudistamiseen, mikä on myös
kansantaloudellisesti perusteltua. Tavoitteena tulee jatkossakin olla
nykyistä runsaammat metsävarat ja niiden hyödyntäminen.
- Kehittämällä metsänhoidon menetelmiä ja aktiivisesti metsiä hoitamalla
pidetään metsät terveinä sekä tuhoille vastustuskykyisempinä.
- Panostamalla ilmastonmuutokseen sopeutuvaan kotimaiseen
metsänviljelyaineistoon voidaan turvata tulevien puusukupolvien hyvä
kasvu.
- Hyödyntämällä metsien mahdollista lisäkasvua vastuullisen
metsänkäytön periaatteiden mukaisesti. Tämä vahvistaisi entisestään
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Suomen mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta lisäämällä
uusiutuvien materiaalien jalostusta sekä vahvistaa metsien hiilinielua
pitkällä aikavälillä.
Puuhuollon ja tavarakuljetusten toimintaedellytykset turvattava kaikissa
olosuhteissa.
- Huolehtimalla tiestön, siltojen ja muun infrastruktuurin jatkuvasta
kunnossapidosta lisääntyvien sateiden, tulvien ja pidentyvän
kelirikkokauden varalta.
- Osoittamalla riittävät määrärahat liikenneväylien, mukaan lukien
alempiasteisten väylien, kunnossapitoon.
- Kehittämällä edelleen heikosti kantaville maille soveltuvaa korjuu- ja
kuljetusteknologiaa.
- Metsätuhotilanteiden seurantaa ja ennakointia kehitettävä toiminta- ja
reagointivalmiuden parantamiseksi.
- Olemalla aktiivinen toimija EU:ssa ja kansainvälisti prosesseissa, joissa
tuholaisten leviämistä käsitellään.
- Estämällä uusien tuholaisten leviäminen Suomeen naapurimaiden
metsistä tai muista maista tuotteiden mukana (esimerkiksi
mäntyankeroinen, hyönteiset, sienet ja muut patogeenit).
- Tiedottamalla ajantasaisesti tuhotilanteista ja metsän terveyttä
parantavista metsänhoitotarpeista metsänomistajille sekä puuta
käyttävälle teollisuudelle myös metsävaratietoa tehokkaasti
hyödyntäen.
- Panostamalla torjuntakeinojen kuten kaukokartoitusmenetelmien
kehittämiseen.
Suomalainen osaaminen, toiminta ja kokemusten vaihto yllä olevissa
kysymyksissä palvelevat myös muita valtioita.
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