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Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan
Pyydettynä lausuntona komission vähähiilisyyttä koskevasta tiedonannosta
Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa:
Vähähiiliset tulokset edellyttävät kaikkien osallistumista toimiin ja fossiilisten
päästöjen vähentämistä
Metsäteollisuus kannattaa Suomen tavoittelemaa ilmastopolitiikan kustannustehokkuutta
ja vaikuttavuutta sekä oikeudenmukaisuutta, jossa tarkastelu pitäisi ulottaa myös
jäsenvaltioiden taakanjaon tasapuolistamiseen. EU:n sisällä pitää pyrkiä siihen, että
jäsenvaltioiden väliset erot taakanjaossa pienenevät eivätkä missään nimessä kasva.
On hyvä, että Suomi korostaa maailmanlaajuisia toimia kuten suurten talouksien
tasapuolisia tavoitteita ja globaalia hiilen hinnoittelua. Lisäksi on myönteistä, että Suomi
esittää panostuksia vähähiilisen teknologian kehittämiseksi. Suomi voisi nykyistä
ponnekkaammin pitää esillä myös ilmastomyönteisten tuotteiden merkitystä.
Suomen tulisi korostaa, että LULUCF-sektorin ja muiden sektoreiden välisillä joustoilla ei
tarkoiteta sitä, että metsiä valjastettaisiin fossiilisten päästöjen välivarastoiksi vaan puuta
kannattaa käyttää ilmastomyönteisten tuotteiden valmistukseen siten, että metsävarat
jatkavat samalla kasvuaan.
Päästökaupan pelisääntöjä ei pidä jatkuvasti muuttaa
Päästökaupan osalta on myönteistä, että Suomi korostaa energiaintensiivisen
teollisuuden kilpailukyvystä huolehtimista ja hiilivuodon ehkäisyä. Hiilivuodon
estämiseksi EU:ssa myönnetään teollisuudelle maksuttomia päästöoikeuksia ja
jäsenmaita suositellaan kompensoimaan päästökaupan aiheuttamat epäsuorat
kustannukset. Näitä toimintatapoja on käytettävä myös tulevaisuudessa.
On tärkeää, että sovittuja päästökaupan pelisääntöjä ei jatkuvasti muuteta eikä omaaloitteisesti aiheuteta teollisuudelle kohoavia kustannuksia esimerkiksi sähkön hinnassa.
Päästökauppaa koskevien muutosten, mukaan lukien mahdollinen laajentaminen
kiinteistökohtaiseen lämmitykseen, tulisi perustua riittäviin vaikutusarvioihin, jotta
järjestelmän kustannustehokkuus ei rapistu eikä byrokratia kasva entisestään. On myös
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ymmärrettävä, että toivottu yhteiskunnan sähköistyminen ei toteudu, mikäli teollisuuden
sähkönhinta ei ole kilpailukykyisellä tasolla.
Päästökaupan sääntöjä on juuri päivitetty kaudelle 2021-2030 ja päästöoikeuden
hintaohjaus on tämän seurauksena voimistunut, kuten muistiossa hyvin todetaan.
Metsäteollisuuden mielestä olisi tärkeää keskittyä nykyisen direktiivin toimeenpanoon ja
seurata kuinka markkinat kehittyvät jo päätettyjen tiukennusten myötä. Muutoksien
tekemistä juuri päätettyihin sääntöihin tulisi tässä tilanteessa välttää.
Komission vähähiilisyysstrategia antaa Suomelle hyvät eväät vaikuttamiseen
Suomen tulisi puheenjohtajuuskaudellaan vahvistaa komission vähähiilisyyttä koskevan
pitkän aikavälin strategian näkökulmia:
-

Fossiiliset päästöt ovat keskeisin ongelma, sillä maankuoreen jätettynä fossiiliset
raaka- ja polttoaineet ovat pysyvästi haitattomia.

-

Biotalous tuottaa raaka-aineen tarvetta moniin teollisiin tarkoituksiin ja siten
ratkaisuja useille sektoreille. Suomi tulee pitää esillä komission korostamia
ilmastomyönteisiä biotaloustuotteita kuten kuitutuotteita, tekstiilejä, komposiitteja,
biomuoveja, bioenergiaa ja puurakentamista.

-

Teollisuus ja yhteiskunnat sähköistyvät, mihin tarvitaan muun muassa
teknologiaratkaisuja. Prosessiteollisuuden kiertotalouden kehittäminen,
energiatehokkuuden parantaminen ja fossiilisista polttoaineista irtautuminen
edellyttävät sähköistämisen edistämistä.

-

Energian käyttö itsessään ei ole ongelma, mikäli energia on vähäpäästöistä.

Metsäteollisuus on ollut jo pitkään päästövähennyspolulla ja työ jatkuu.
Metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt vähentyneet
lähes 70 prosenttia 1990-luvun alkuun verrattuna. Tehtaidemme tehokkaasta
energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa ja tavoitteena on lisätä osuus 90
prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.
Kiitos hyvästä kehityksestä kuuluu teollisuuden toteuttamille investoinneille, joiden
ansiosta irtaudumme fossiilisista polttoaineista ja parannamme energiatehokkuutta.
Hyvän kehityksen jatkaminen edellyttää kannattavaa tuotantoa sekä uusia investointeja.
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