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Metsästrategia on EU:n 
metsäasioiden sateenvarjo – ei 
suoraa lainsäädäntöä

19.10.2021

• EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa –
tarvitaan koordinoiva sateenvarjostrategia

• Ensimmäinen strategia v. 1998 – kolme vuotta 
sen jälkeen, kun Suomi, Ruotsi ja Itävalta 
liittyivät EU:n jäseniksi
– Päivitykset v. 2013 ja 2021

• Strategia kuvaa komission tahtotilaa metsiä 
koskevissa toimissa seuraavien vuosien osalta

• Jäsenvaltioilla ja sidosryhmillä on aiemmin 
ollut merkittävä rooli strategian valmistelussa
– Tällä kertaa komissio osallisti enemmänkin 

näennäisesti kuin oikeasti
– Valmistelu ja lopputulos ovat herättäneet 

voimakasta keskustelua ympäri Eurooppaa

2

MTV 
16.7.2021



Maatalous Maatalous

Metsiä koskeva EU-sääntely muutoksessa – sääntelyä ja 
ohjeistusta tulee niin, ettei perässä meinaa pysyä
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Puuttuuko strategialta kestävyyden tasapaino?

19.10.2021

• Puupohjaisten tuotteiden ilmastohyöty 
tunnistetaan ― entä muut hyödyt?
– Yhteiskunnan tarpeet puupohjaisille ratkaisuille 

ovat ilmastohyötyjä paljon laajemmat
– Puun kaskadikäyttö on tärkeä ja toteutuu jo 

puun resurssitehokkaana käyttönä - ei tule EU-
tasolla säädellä

– Lainsäädäntö ei saa olla innovaatioiden jarruna

• Metsät ja niiden merkitys eroavat eri EU-maissa –
yksi malli ei sovi läpi EU27:n
– Portugalin korkkimetsistä on pitkä matka 

Pohjois-Suomen karuihin havumetsiin
– Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kestävän 

metsätalouden kehittämiseen 
paneurooppalaisessa Forest Europe –
prosessissa

– Metsätuhojen ehkäisy edellyttää aktiivista 
hoitoa
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Näkeekö komissio oman 
kuplansa ulkopuolelle?

19.10.2021

• Metsätaloudessa on jo käytössä vapaaehtoiset 
järjestelmät – uhkaa tulla ”tårta på tårta”
– Koko sektori on sitoutunut globaaleihin 

järjestelmiin ja niiden kehittämiseen – ovat avain 
globaaleille markkinoille

– Komissio haluaa laatia omia metsäsertifikaatteja –
kenelle ja kuka niitä käyttää?

• Metsätiedon keruu tulee toteuttaa jatkossakin 
kansallisista lähtökohdista
– Valtakunnan metsien inventointi, VMI
– Uudet teknologiat eivät poista maastotiedon 

tarvetta

Strategian sisältöä ei voi enää muuttaa,
mutta neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat
vaikuttaa toimeenpanoon
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Metsiin liittyvillä aloitteilla on selvä yhteys - strategian 
toimeenpano tapahtuu eri lainsäädäntöhankkeissa

Avohakkuu vain 
perustelluissa 

tapauksissa

Avohakkuiden 
maksimikoko:

havumetsät 3 ha
lehtimetsät 1 ha

Biomassa ei 
peräisin laajoilta 

avohakkuilta

Riittävä määrä 
lahopuuta 

elinvoimaisuuden 
ylläpitämiseksi

Kansalliset 
kynnysarvot 

lahopuun määrälle 

Säästöpuiden ja 
kuolleen puun tarkka 

m3 /kpl määrä

Metsästrategia Uusiutuva energia Taksonomia*

*Platformin esitys, ei 
vielä komission

Kasvava raportointi 
ja komission ohjaus
Kasvava raportointi 
ja komission ohjaus

Esimerkiksi:




