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EUROOPAN UNIONI JA METSÄT

Euroopan unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Monet sen politiikoista ja aloitteista
kuitenkin vaikuttavat metsiin unionissa ja sen ulkopuolisissa maissa.

Mikä on metsä? Tähän yksinkertaiselta vaikuttavaan kysymykseen ei ole kaikille jäsenvaltioille
yhteistä vastausta. Kansainvälisiä tilastotietoja kerättäessä metsänä pidetään yli puolen
hehtaarin laajuista maa-aluetta, jolla latvuspeittävyys on yli 10 prosenttia ja jolla puut ovat
vähintään viiden metrin korkuisia.

UNIONIN METSÄT – ARVOKKAITA, MONINAISIA JA
MONIKÄYTTÖISIÄ EKOSYSTEEMEJÄ

A. Euroopan metsämaisema, ihmiskäden muovaama mosaiikki
Edellä esitettyä määritelmää vastaavaa metsää on unionissa 161 miljoonaa hehtaaria
(4 prosenttia maailman metsäalasta). Metsä peittää 38 prosenttia unionin pinta-alasta mutta
varsin epätasaisesti: unionin metsäalasta kaksi kolmasosaa keskittyy kuuteen jäsenvaltioon
(Espanja, Puola, Saksa, Suomi, Ranska ja Ruotsi) (5.2.10). Myös jäsenvaltioiden välinen
vaihtelu on suurta: Ruotsin, Slovenian ja Suomen pinta-alasta yli 60 prosenttia on metsää, kun
tämä osuus on Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain 11 prosenttia. Toisin kuin
monilla muilla maailman alueilla, joilla metsäkato on suuri ongelma, unionissa metsäpinta-ala
on kasvussa. Se laajeni noin 11 miljoonaa hehtaaria vuosien 1990 ja 2010 välillä luonnollisen
kasvun ja metsänistutusten vaikutuksesta.
Unionin monentyyppiset metsät ilmentävät sen maantieteen ja ilmaston moninaisuutta (mm.
muassa arktiset metsät ja Alppien havumetsät). Metsien levinneisyys riippuu etenkin ilmastosta,
maaperästä, korkeudesta (merenpinnasta) ja pinnanmuodostuksesta. Vain 4 prosenttia metsistä
on enää alkuperäisessä tilassa. Istutusmetsän osuus on 8 prosenttia, ja loput kuuluvat ”osaksi
luonnontilaisiin” eli ihmisen muokkaamiin metsiin. Pääosa, noin 60 prosenttia, Euroopan
metsistä on yksityisomistuksessa ja loput 40 prosenttia on valtion metsiä.
B. Metsän monikäyttö ympäristössä, taloudessa ja yhteiskunnassa
Ympäristönsuojelun näkökulmasta metsät tarjoavat useita ekosysteemipalveluja: ne suojaavat
maaperää (eroosiolta), ovat osa veden kiertokulkua ja säätelevät paikallista ilmastoa
(evapotranspiraation ansiosta) ja maapallon ilmastoa (varastoimalla hiiltä). Koska metsät ovat
monien lajien elinympäristö, ne ylläpitävät myös luonnon monimuotoisuutta.
Sosioekonomisesta näkökulmasta metsien hyödyntäminen tuottaa luonnonvaroja, pääasiassa
puuta. Yhteensä 161 miljoonasta metsähehtaarista 134 miljoonaa hehtaaria on käytettävissä
puuntuotantoon ilman lainsäädännöllisiä, taloudellisia tai ympäristörajoituksia. Tämän pinta-
alan hakkuiden osuus on vain noin kaksi kolmasosaa prosenttia metsän vuotuisesta
tilavuuskasvusta. Puuta käytetään eniten energiantuotantoon, 42 prosenttia kuutiotilavuudesta.
Sahatavaraksi siitä menee 24 prosenttia, paperiteollisuuteen 17 prosenttia ja vaneri- ja
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puulevyjen valmistukseen 12 prosenttia. Noin puolet unionin uusiutuvan energian kulutuksesta
perustuu puuhun. Metsät tuottavat lisäksi ”muita kuin puuaineisia tuotteita”, joita ovat
esimerkiksi syötäväksi kelpaavat marjat ja sienet, luonnonkorkki ja -hartsi sekä erilaiset
öljyt. Niitä käytetään myös tiettyjen palvelujen (muun muassa metsästyksen ja matkailun)
tarjoamiseen. Metsät siis luovat työpaikkoja, etenkin maaseudulla. Metsäala (metsätalous sekä
puu- ja paperiteollisuus) tuottaa noin prosentin unionin BKT:sta, Suomessa jopa viisi prosenttia.
Se työllistää noin 2,6 miljoonaa ihmistä. Metsät ovat myös tärkeä osa Euroopan kulttuuria.
C. Elottomat ja elolliset uhat, ilmastonmuutoksen haasteet
Metsiä uhkaaviin elottomiin eli fyysisiin tai kemiallisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa
metsäpalot (etenkin Välimeren alueella), kuivuus, myrskyt (viimeisten 60 vuoden aikana
Euroopan metsiä on koetellut keskimäärin kaksi myrskyä vuodessa) ja ilmansaasteet (liikenteen
päästöt). Liikenteen infrastruktuurien rakentamisesta johtuva metsien pirstoutuminen on
lisäksi uhka luonnon monimuotoisuudelle. Elollisia uhkatekijöitä ovat eläimet (hyönteiset,
hirvieläimet) ja taudit, jotka voivat heikentää metsien kuntoa. Yhteensä noin 6 prosenttia
metsistä kärsii vähintään yhden näistä tekijöistä aiheuttamasta vahingosta.
Ilmastonmuutos on jo nyt haaste Euroopan metsille. Se vaikuttanee eri maantieteellisillä
alueilla eri tavoin metsien kasvunopeuteen, metsien ja tiettyjen tuholaisten levinneisyyteen
sekä äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheyteen ja voimakkuuteen. Erityisen tärkeää
tulevaisuudessa on metsien sopeutuminen näihin muutoksiin ja metsien hyödyntäminen niiden
torjunnassa (esimerkiksi uusiutumattomien energianlähteiden ja materiaalien korvaaminen
puulla).
Unionin metsiin kohdistuu siis monia, joskus vastakkaisia odotuksia, kuten metsien
taloudellinen hyödyntäminen vs. niiden suojelu. Metsäalan hallinnoinnin ja ohjauksen
tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tämäntyyppisten jännitteiden sovittelu.

UNIONIN METSÄALAN POLITIIKKA JA ALOITTEET:
PÄÄMÄÄRÄNÄ JOHDONMUKAISUUS

Koska perussopimuksissa ei nimenomaisesti mainita metsiä, unionilla ei ole yhteistä
metsäpolitiikkaa. Metsäpolitiikka kuuluu siis ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Monilla unionin aloitteilla on silti vaikutusta unionin ja sen ulkopuolisten maiden metsiin.
A. Unionin metsäalan toimien uusi viitekehys
Komissio hyväksyi syyskuussa 2013 uuden EU:n metsästrategian (COM(2013)0659), jossa
ehdotettiin unionin viitekehystä metsiin vaikuttavien alakohtaisten politiikkojen kehittämistä
varten. Strategian pääperiaatteina ovat kestävä metsänhoito ja metsien monikäytön edistäminen,
resurssitehokkuus ja unionin maailmanlaajuinen vastuu metsistä. Strategiassa annetaan myös
strategisia suuntaviivoja komission ja jäsenvaltioiden toimia varten. Komission olisi esimerkiksi
laadittava kestävän metsänhoidon kriteerit. Syyskuussa 2015 se hyväksyi metsästrategian
täytäntöönpanoa koskevan monivuotisen ohjelman, jossa luetellaan kaavaillut toimenpiteet.
Strategiaan liittyy yleissuunnitelma (SWD(2013)0343), jossa vahvistetaan toimet unionin
metsäteollisuuden haasteisiin vastaamiseksi.
B. Metsiin vaikuttavat unionin toimet
1. Yhteinen maatalouspolitiikka, unionin tärkein metsäalan rahoituslähde
Noin 90 prosenttia unionin metsäalalle osoittamista varoista on peräisin
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta eli maaseuturahastosta. Metsäalan
toimien yhteisrahoittamiseen varattiin maaseuturahaston määrärahoista edellisellä
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ohjelmakaudella 2007–2013 noin 5,4 miljardia euroa. Yhteisen maatalouspolitiikan
uudistuksen seurauksena joulukuussa 2013 annettiin uusi asetus Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen (asetus
(EU) N:o 1305/2013, 5.2.6). Yksinkertaisuuden vuoksi kaikenlaiset tuet metsiin tehtäville
investoinneille katetaan ohjelmakaudella 2015–2020 yhdellä erityistoimenpiteellä. Toimenpide
kattaa investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen
eli metsityksen ja metsämaan muodostamisen, peltometsätalousjärjestelmien käyttöönoton,
metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista metsille aiheutuvien vahinkojen
ennalta ehkäisemisen ja korjaamisen, investoinnit, joilla parannetaan metsäekosysteemien
häiriönsietokykyä ja ympäristöarvoa, ja investoinnit metsätalouden tekniikoihin sekä
metsätuotteiden jalostukseen, käyttöönottoon ja kaupan pitämiseen. Toisen toimenpiteen
mukaista tukea myönnetään metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalveluihin ja metsien
suojeluun. Asetuksessa säädetään myös muista kuin ainoastaan metsäalaan liittyvistä
toimenpiteistä (Natura 2000 -tuet ja esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset tuet).
Jäsenvaltioiden on valittava metsätalouteen liittyvät toimenpiteet, jotka ne aikovat toteuttaa,
ja päätettävä niiden määrärahoista maaseudun kehittämisohjelmassaan. Kaudelle 2015–2020
on varattu noin 8,2 miljardia euroa julkisia varoja (27 prosenttia metsitykseen, 18 prosenttia
metsien häiriönsietokyvyn parantamiseen ja 18 prosenttia vahinkojen ennalta ehkäisemiseen).
2. Muut metsiin vaikuttavat unionin toimet – yleinen kehitys
Metsänviljelyaineiston kaupan pitämisestä on annettu unionin säädös (direktiivi 1999/105/
EY). Unionin kasvinsuojelujärjestelmällä pyritään torjumaan metsille haitallisten organismien
leviämistä (direktiivi 2000/29/EY). Unioni rahoittaa myös metsäntutkimusta, etenkin Horisontti
2020 -ohjelmasta. Energiapolitiikassa on asetettu oikeudellisesti sitovaksi tavoitteeksi
nostaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus 20 prosenttiin energian
kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, mikä lisännee metsien tuottaman biomassan
kysyntää (direktiivi 2009/28/EY). Unionin uusissa ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa
2030 tavoitteena on nostaa tämä osuus 27 prosenttiin. Metsäalan hankkeita voidaan
yhteisrahoittaa myös koheesiopolitiikasta, jossa rahoitusta tarjoaa Euroopan aluekehitysrahasto
(muun muassa metsäpalojen torjunta, uusiutuvan energian tuotanto ja ilmastonmuutokseen
varautuminen). Solidaarisuusrahastosta (neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002) tuetaan
jäsenvaltioita, joita on koetellut suuri luonnonkatastrofi, kuten myrsky tai metsäpalo. Unionin
pelastuspalvelumekanismi (päätös N:o 1313/2013/EU) voidaan käynnistää sellaisen kriisin
ilmetessä, joka ylittää jäsenvaltioiden toimintavalmiudet. Tällainen voi olla esimerkiksi laaja
metsäpalo (Kreikassa vuosina 2007 ja 2012) tai poikkeuksellisen ankara myrsky.
Metsistä noin 37,5 miljoonaa hehtaaria kuuluu Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoon,
joka on perustettu osana unionin ympäristöpolitiikkaa. Resurssitehokkuus ja metsät kuuluvat
unionin uuden ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman alakohtaisiin painopisteisiin (Life 2014–
2020, asetus (EU) N:o 1293/2013). Luonnon monimuotoisuutta koskevassa EU:n strategiassa
(COM(2011)0244) on asetettu päämääräksi, että metsien hoitosuunnitelmat julkisten yhteisöjen
omistamien metsien kestävää hoitoa varten otetaan käyttöön vuoteen 2020 mennessä.
Euroopan metsäpalotietojärjestelmän (EFFIS) avulla valvotaan metsäpaloja. Unioni kannustaa
myös ympäristöystävällisiin julkisiin hankintoihin (COM(2008) 400) kestävästi tuotetun
puun kysynnän lisäämiseksi. EU-ympäristömerkkejä on myönnetty parketeille, huonekaluille
ja paperille. FLEGT-toimintasuunnitelman mukaan puutavaraa tuottavien maiden kanssa
tehdään ”vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia”, ja maaliskuussa 2013 voimaan tulleessa
asetuksessa (EU) N:o 995/2010 kielletään laittomasti korjatun puutavaran saattaminen unionin
markkinoille.
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Unioni osallistuu myös lukuisiin kansainvälisiin toimiin, joilla on vaikutusta metsiin
(kuten YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimukseen). Yleiseurooppalaisella tasolla Euroopan
metsien suojelun ministerikokous on tärkein metsäpoliittinen aloite. Se keskustelee
parhaillaan metsien kestävää hoitoa ja hyödyntämistä koskevasta oikeudellisesti sitovasta
sopimuksesta. Ilmastopolitiikan alalla unioni osallistuu kansainvälisiin neuvotteluihin
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja on myös aloittanut ensimmäisen vaiheen
maa- ja metsätalouden sisällyttämiseksi ilmastopolitiikkaansa (päätös N:o 529/2013/EU
maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia
kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista tilinpitosäännöistä). Unioni on asettanut
tavoitteekseen pysäyttää maapallon metsäpeitteen supistuminen vuoteen 2030 mennessä ja
rajoittaa trooppisten metsien kato vähintään puoleen nykyisestä vuoteen 2020 mennessä
(COM(2008) 645). Se rahoittaa hankkeita REDD+-ohjelmassa, jolla pyritään vähentämään
metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvia päästöjä Aasiassa, Afrikassa ja
Latinalaisessa Amerikassa. Myös naapuruuspolitiikalla voidaan tukea metsäalaa. FLEG II -
ohjelmassa myönnetään 9 miljoonaa euroa hyvän metsähallinnon, metsien kestävän hoidon ja
niiden suojelun edistämiseen unionin itäisissä naapurimaissa kaudella 2012–2016.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Euroopan parlamentti on neuvoston kanssa yhdenvertainen lainsäätäjä monilla
metsiin vaikuttavilla aloilla, kuten maatalous ja ympäristö, joilla noudatetaan
tavallista lainsäätämisjärjestystä. Parlamentti hyväksyy neuvoston kanssa unionin
talousarvion. Parlamentti on antanut panoksensa useisiin viime aikoina päätökseen
saatuihin lainsäädäntömenettelyihin, joilla on vaikutusta metsiin (esimerkiksi yhteinen
maatalouspolitiikka). Muita lainsäädäntömenettelyjä on vielä kesken (esimerkiksi uusiutuvista
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY
muuttaminen – 2012/0288(COD)). Lisäksi parlamentti antaa säännöllisesti päätöslauselmia
metsiin liittyvistä aiheista. Sen 30. tammikuuta 1997 antama päätöslauselma (T4-0026/1997)
johti EU:n metsästrategian hyväksymiseen neuvostossa vuonna 1998. Parlamentti ilmaisi
helmikuussa 2006 antamassaan päätöslauselmassa (T6-0068/2006) tukensa kestävän
metsänhoidon toimintasuunnitelman käyttöönotolle, koska metsävarojen hoidon parantaminen
edellyttää johdonmukaisempaa ja aktiivisempaa toimintaa. Päätöslauselmassaan 11. toukokuuta
2011 (T7-0226/2011) parlamentti asettui tukemaan EU:n metsästrategian muuttamista niin, että
siihen sisällytetään erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet ja kestävä metsänhoito.
Parlamentti on tänä vuonna antanut päätöslauselman uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja
metsäalan puolesta (P8_TA(2015)0109). Se kehottaa siinä komissiota täydentämään strategiaa
toimintasuunnitelmalla, johon sisältyy erityistoimia, ja toimittamaan parlamentille vuosittain
kertomuksen strategian erityistoimien täytäntöönpanosta. Parlamentin mielestä olisi asetettava
etusijalle metsäalan kilpailukyvyn ja kestävyyden tukeminen, maaseutu- ja kaupunkialueiden
tukeminen, tietopohjan laajentaminen, metsien suojelu ja niiden ekosysteemien säilyttäminen,
koordinoinnin ja viestinnän tukeminen sekä puutuotteiden ja muiden metsäalan tuotteiden
kestävän käytön lisääminen. Komission jäsen Phil Hogan ilmoitti Euroopan parlamentille
21. marraskuuta 2016, että unionin metsästrategiaa tarkistetaan lähiaikoina ja vuoden 2016
loppuun mennessä käynnistetään julkinen kuuleminen, jossa keskitytään erityisesti kestävään
metsänhoitoon.
Guillaume Ragonnaud
06/2017
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