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Maa- ja metsätalousvaliokunta, asiantuntijakuuleminen 29.04.2021

Asia: E 47/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto
ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta
Pyydettynä lausuntona ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevasta
tiedonannosta Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa:
Metsäteollisuus kannattaa varautumista muuttuvaan ilmastoon. On
tärkeää, että ilmastonmuutokseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia
analysoidaan sekä reagoidaan niihin kansallisesti järkevällä tavalla ja
tehdään kansainvälistä tiedonvaihtoa.
Suomi nostaa syystäkin esiin ilmastonmuutoksesta aiheutuvien
taloudelliset näkökulmat sekä korostaa ennakoivaa ilmastoriskien hallintaa
muun muassa metsätaloudessa. Metsäteollisuuden näkökulmasta on
tärkeää huolehtia mm. metsien uudistamisesta sekä metsän hyvästä
terveydestä ja kasvukunnosta, mitä Suomi voisi tuoda esille
painokkaammin. Taloudellisten riskien osalta esimerkiksi tavarakuljetusten
toimintaedellytykset on turvattava mm. huolehtimalla tiestön, siltojen sekä
muun infrastruktuurin jatkuvasta kunnossapidosta lisääntyvien sateiden,
tulvien ja pidentyvän kelirikkokauden varalta.
Huolestuttavaa on, että komissio näkee tiedonannossaan turvemaat
lähinnä suojeltavina tai ennallistettavina kohteina. Suomen tulisi
kannassaan ja vaikuttamisessaan turvata kestävän metsätalouden
jatkaminen myös turvepohjaisissa metsissä. Suomen tulee suhtautua
kriittisesti myös tiedonannossa spekuloituun hiilisertifikaattiin, jotta se ei
johda hiilidioksidin säilömiseen metsissä, fossiilitalouden jatkumiseen sekä
ilmastomyönteisen puunjalostuksen vaikeuttamiseen.
Yleisesti ottaen sopeutumisstrategian ei pidä antaa jäsenvaltioille
ohjeistusta käytännön metsätalouteen, ei turvemaille eikä ns.
tavanomaisiin talousmetsiin. Suomi painottaa ansiokkaasti, että
sopeutumisessa hyödynnetään jalostetun, geneettisesti monimuotoisen
metsänviljelyaineiston mahdollisuudet osana kehittyviä metsänhoidon
menetelmiä. On myönteistä, että Suomi korostaa sopeutumisasioissa
vuoropuhelua mm. metsätalouden harjoittajien ja muun elinkeinoelämän
kanssa.
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Suomien näkemys, jonka mukaan strategian toimeenpanossa tulee ottaa
huomioon jäsenmaiden kansallisesti järjestäytynyt tapa suunnitella ja
toteuttaa ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia, on kannatettava. On
hyvä, että Suomen mielestä strategian toimeenpanon seurannan
vaatimukset on pidettävä yleispiirteisenä ja sisällöltään rajallisina.
Suomen esiin nostama makean veden saatavuus ja käytöstä on hyvä
esimerkki asiasta, jossa kansalliset olosuhteet on otettava huomioon. On
tärkeää, että komission tiedonannossaan spekuloima ja mahdollisesti
teollisuuteen ulottuva ajattelu "vesiluvasta ja vesitehokkuudesta" ei johda
päällekkäisen ohjaukseen nykyisen ympäristölainsäädännön kanssa.
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