
10 November 2021 European Forestry House, Brussels 

Kuinka EU vaikuttaa Suomen metsiin ja niiden 
käyttöön?

Maria Pohjala

Euroopan metsänomistajajärjestön CEPF:n asiantuntija



• Euroopan metsänomistajien 
järjestö CEPF

• Perustettu vuonna 1996

• Yksityismetsänomistajien yhteinen
edunvalvonta Euroopassa

• Pohjoismaisen
perhemetsätalouden järjestö NSF
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Yksityinen metsänomistajuus Euroopassa

• Noin 60 % metsistä yksityisessä omistuksessa

• 16 miljoonaa yksityistä metsänomistajaa

• Tilakoot pieniä (keskikoko EU:ssa 13 hehtaaria, mutta suurin osa omistaa 2-5 hehtaaria)

• Metsänomistajuus muutoksessa (kaupungistuminen)

• 20-30 % eläkeläisiä

• Uusin Forest Europe-raportti 2020:

• Euroopan metsäpinta-ala on kasvanut 9 prosentilla viimeisen 30 vuoden aikana

• Puuston määrä ja suojeluala ovat jatkuvassa kasvussa

• Euroopan metsät koostuvat perinteisesti kahdesta tai useammasta puulajista

Source: Enquiry on Private Forest Ownership in Europe



CEPF:n pääviestit EU-instituutioille

• Kestävä metsänhoito and metsien

monikäyttöisyys

• Omistusoikeuksien huomioiminen

• Metsätilojen taloudellinen

elinvoimaisuus ja metsäsektorin

kilpailukyky
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Euroopan metsät jatkavat kasvuaan

Source: State of Europe’s forests 2015 report, Eurostat
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… ja metsien tuottamat hyödyt yhteiskunnalle ovat lukuisat

• EU forest area increased by 9 million ha in 25 years

• EU’s forest stock increased by 7.4 billion m3 in past 25 years

• 4 million employees in forestry and related industries

• Forest sector key contributor to bioeconomy

• Growing forests sequester 10% of EU’s total GHG emissions

• Key habitat with high biodiversity, providing multiple ecosystem 
services 

• More than 90% of forests are natural or semi-natural, mixed species 
stands dominate

• 21% of EU’s forests are included in Natura2000 and amount of 
deadwood in forests is increasing

Source: State of Europe’s forests 2015 report, Eurostat



EU:n päätöksenteko instituutioissa

Järjestöt

Valiokunnat:

AGRI

ENVI

ITRE

DG Agriculture

DG Environment

DG Climate

DG Energy

DG Growth
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Viestien vieminen vaatii yhteistyötä
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Metsiin liittyviä politiikka-aloitteita vuonna 2021

EU:n metsästrategia
• EU:n uudistettu metsästrategia vuoden 2020 jälkeen

Ilmasto- ja energialainsäädännöt
• LULUCF – maankäyttö, sen muutos ja metsätalous

• Uusiutuvan energian direktiivi RED III

Ympäristölainsäädäntö
• EU:n biodiversiteettistrategia

• Ennallistamistavoitteet

Kestävä rahoitus
• Taksonomia: EU:n luokitusjärjestelmä kestäville investoinneille

Metsäkato
• Deforestation-lainsäädäntöä odotettavissa loppuvuodesta
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Mihin suuntaan metsäkeskustelu on menossa?

• EU:lla ei suoraa metsäpolitiikkaa, vaan vaikutukset tulevat

epäsuorasti

• EU:n ilmasto-, energia-, rahoitus- ja ympäristölainsäädännöt

tuomassa uusia vaatimuksia

• Metsätiloille uutta byrokratiaa ja raportointia

• 13 hehtaarin ilmastohyötyanalyysi, uusia

monitorointivaatimuksia

• Puuta ei tulisi korjata tietynikäisistä metsistä

• Hakkuiden vähentäminen, sekä suojelun ja hiilinielujen

lisääminen

• Kestävän metsätalouden käsitteen kaventuminen

• Metsänomistajien keskuudessa aavistushakkuita
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Mihin suuntaan metsäkeskustelu on menossa?

• Uuden komission prioriteet ovat ilmasto- ja 

ympäristöarvoissa (Green Deal)

• Metsätuntemus vähäistä EU-

instituutioissa, vaatimukset metsille tulevat 

esityksissä usein ”rivien välistä”

• Suomen mepit jakaantuneet

• Kun paine metsien suojeluun kasvaa, 

vaikutukset näkyvät erityisesti pohjoisissa 

jäsenmaissa

• Suomella useita liittolaisia: Slovenia, 

Tsekki, Itävalta, Ruotsi ja Saksa 

jakavat samoja huolia
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Mihin suuntaan metsäkeskustelu on menossa?

• Biotalous, avohakkuut ja puun energiakäyttö

ristitulessa

• Metsistä liikkuu yksipuolisia käsityksiä ja 

kampanjoita

• ”Puuta hakataan energiakäyttöön”

• Metsäaiheet ovat saaneet enemmän tilaa

mediassa viime vuosina

• Sosiaalinen media kasvattaa rooliaan

tiedon jakamisessa

• Paine ratkaista metsillä EU:n ympäristö- ja

ilmastotavoitteet
Kuka päättää metsistä ja niiden käytöstä?
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Kiitos!


