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Asia: E 16/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 
2030 ulottuvasta EU:n maaperästrategiasta 

Pyydettynä lausuntona EU:n maaperästrategiaa koskevasta E-kirjeestä Metsäteollisuus 
ry toteaa seuraavaa: 
 

- Politiikkakoherenssin lisäksi Suomen tulee korostaa päällekkäisen 
lainsäädännön välttämistä kaikissa maaperää koskevissa aloitteissa, mukaan 
lukien maaperän terveyttä koskeva lainsäädäntö. 
 

- Suomen tulee varmistaa turvemaiden kestävä taloudellinen hyödyntäminen ja 
varmistaa, että EU-aloitteet eivät heikennä teollisuuden puunsaatavuutta 
turvemailta. 

 

1  Maaperää koskevat aloitteet eivät saa olla päällekkäisiä muiden valmistelussa olevien 
aloitteiden kanssa 

EU:n maaperästrategiassa tunnistetaan ruoantuotannon, metsätalouden ja kierto-
/biotalouden merkitys, mikä on lähtökohtaisesti positiivista. Lisäksi strategiassa 
tunnistetaan tosiasia, että maaperään liittyvistä kysymyksistä tiedetään vielä hyvin 
vähän. Tästä huolimatta on suuri riski, että strategian viitoittamana komissio valmistelee 
maaperään liittyen metsäteollisuudelle uusia ja haasteellisia lainsäädäntöaloitteita.  
 
Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että valtioneuvosto nostaa esiin maaperää koskevien, 
olemassa olevien ja valmisteilla olevien eri politiikkojen ja niiden tavoitteiden välisen 
koherenssin. Metsäteollisuus ry:n mielestä Suomen tulee lisäksi korostaa päällekkäisen 
lainsäädännön välttämistä. Esimerkiksi suunnitelmissa oleva maaperän terveyttä 
koskeva lainsäädäntöehdotus voi olla päällekkäinen valmistelussa olevan EU-
ennallistamislainsäädännön kanssa. EU:ssa on tällä hetkellä valmistelussa useita 
metsiä koskevia lainsäädäntöaloitteita (mm. taksonomia, LULUCF, RED, 
metsäkatoasetus), joten päällekkäisyyksien välttämiseen ja metsäpolitiikan kansallisen 
toimivallan säilymisen varmistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää, 
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että Suomi toteaa metsäpolitiikan kuuluvan kansalliseen toimivaltaan ja että Suomi 
neuvottelee neuvostossa tämän kannan pohjalta. 
 
Metsäteollisuus pitää hyvänä, että strategian toimeenpanoon liittyvien ehdotusten 
valmistelussa Suomi aikoo tarkastella huolella, millaisia EU-tason lainsäädäntötoimia 
mahdollisesti esitetään metsien tilan seurantaan, raportointiin ja tietojen keruuseen. 
Metsäteollisuuden mielestä Suomen tulee ottaa valmistelussa aktiivinen rooli ja korostaa 
kansallisen metsävaratiedon ja valtakunnan metsien inventoinnin tärkeyttä. Seurannan 
ja raportoinnin tulee ottaa huomioon kestävyyden kaikki kolme osa-aluetta.   

2  Turvemaakysymykset Suomen erityispiirteenä on otettava huomioon  

Strategiassa esitetyistä haasteista Suomelle merkittävimmät liittyvät turvemaiden hiileen 
sekä peltojen eroosioon ja ravinteiden vähenemiseen. Turvemaita koskevien linjausten 
toimeenpano vaikuttaa merkittävästi metsäteollisuuteen. Puustoisilla turvemailla on 
merkittävä rooli puuhuollossamme, sillä kolmasosa metsäpinta-alasta on turvemailla ja 
runsas viidennes vuotuisesta puuston kasvusta tapahtuu turvemailla.  
 
Suomen tulee varmistaa turvemaiden kestävä taloudellinen hyödyntäminen ja 
varmistaa, että EU-aloitteet, mukaan lukien ennallistamistoimet, eivät heikennä 
teollisuuden puunsaatavuutta turvemailta. 
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