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Avauspuhe

Hyvät metsäakatemian osallistujat,
Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi ensimmäiseen Euroopan unionin päättäjille
suunnattuun metsäakatemiaan. Päättäjien metsäakatemialla on täällä Suomessa jo pitkä perinne.
Erityisen iloinen olen siitä, että voimme toteuttaa tämän akatemian yhdessä Ruotsin kanssa. Me
suomalaiset ja ruotsalaiset olemme metsäkansaa.
Metsiemme tila on hyvä. Tuoreen Luonnonvarakeskuksen inventoinnin mukaan Suomen metsissä on
puuta enemmän kuin koskaan, 2,5 miljardia kuutiometriä. Metsämme sitovat ilmasta hiilidioksidia
lähes 40 miljoonaa tonnia vuosittain. Metsä kasvaa reilusti enemmän kuin sitä hakataan. Kaadetun
metsän tilalle istutetaan tai kylvetään aina uusi. Tämä periaate on ollut Suomen metsätalouden
perusta yli sata vuotta. Maamme ensimmäinen metsälaki julisti, että ”metsiä älköön autioksi
hävitettäkö.”
Suomen metsien hyvä tila on pitkälti 600 000 yksityisen metsänomistajan ansiota. Metsäpolitiikan
tärkeä tavoite on, että metsänomistajilla on tietoa ja välineitä tehdä omien tavoitteidensa mukaisia
valintoja. Näissä valinnoissa tasapainottuvat puuntuotannon lisäksi metsien virkistyskäyttö ja
luontoarvot.
Digitalisaatio näkyy myös metsänomistajuudessa. Tänä päivänä on mahdollista vierailla virtuaalisesti
omassa metsässä, asioida viranomaisen kanssa sähköisesti ja tehdä puukauppaa kotisohvalta. Vaan
sanon silti, että mikään ei voita ulkona metsässä vietettyä päivää – metsänhoitotöissä, jahdissa tai
vaikka marjamättäällä.

Hyvät kuulijat,
EU:n päivitetty biotalousstrategia julkistettiin äskettäin. Yhdessä Ruotsin kanssa me olemme
etujoukossa tekemässä strategian kunnianhimoisista tavoitteista totta.
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Olemme matkalla fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen. Biopohjaisilla raaka-aineilla korvaamme
saastuttavia fossiilisia raaka-aineita. Yhtä tärkeää on että raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään ja
kierrätetään tehokkaasti. Se mikä oli ennen jätettä, on tänä päivänä kysytty raaka-aine.
Puu on upea ja monikäyttöinen raaka-aine. Puuta jalostetaan perinteisen metsäteollisuuden lisäksi
esimerkiksi kemianteollisuudessa ja elintarvikealalla. Puun ainesosia hyödynnetään kosmetiikassa,
lääkkeissä, liimoissa ja muoveissa. Puupohjaisilla tekstiileillä voidaan tulevaisuudessa korvata mm.
puuvillaa tai keinokuituja. Puusta rakennetaan yhä korkeampia taloja.
Haluan tässä tuoda esille, että Euroopan komissio on pyytänyt meitä järjestämään suuren
biotalouskonferenssin Suomessa osana puheenjohtajakautemme ohjelmaa ensi kesänä.
Puheenjohtajakaudella tulemme edistämään EU:n metsästrategian toimeenpanoa ja vahvistamaan
sen roolia biotalouden sekä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hyvät akatemian jäsenet,
Kuten tällä viikolla on nähty Yhdysvaltoja myöten, Suomi – Ruotsin tavoin - tunnetaan maailmalla
metsäosaamisestaan. Tätä osaamista haluamme tarjota myös globaalien haasteiden ratkaisuun.
Haluan esitellä teille Suomen pääministeri Juha Sipilän aloitteen, joka nostaa metsät myös EU:n
ilmastokamppailun keskiöön.
Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti muistutti meitä jälleen ilmaston lämpenemisen uhasta
elämälle maapallolla. Tehokkain keino hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä ovat metsät.
Ilmastopaneeli peräänkuulutti metsäkadon torjuntaa ja maailman metsäpinta-alan kasvattamista
merkittävästi. Tämä vastaa pinta-alaltaan Euroopan kokoista aluetta uutta metsää.
Me otamme tämän haasteen vakavasti. Maali on selvä, mutta tarvitsemme tiekartan sinne
pääsemiseksi.
EU:n komission puheenjohtaja Juncker on esittänyt Afrikan ja Euroopan tasaveroiseen
kumppanuuteen perustuvaa allianssia. Tämän osa olisi kymmenien miljardien eurojen
investointiohjelmaa, jonka tavoite on luoda työtä Afrikan kasvavalle nuorisolle.
Metsät on otettava osaksi Euroopan ja Afrikan kumppanuutta. Vuosittainen metsäkato Afrikassa on
jopa 2 miljoonaa hehtaaria. Merkittävä syy on polttopuun keruu ja peltomaan raivaus. Metsien kestävä
käyttö voisi kuitenkin luoda työtä ja toimeentuloa Afrikan maaseudulle. Tarvitsemme miljardien
investointeja metsitykseen, metsätalouteen sekä metsien hoitoon ja suojeluun.
Siksi Suomi esittää EU:n komissiolle metsärahastoa osaksi EU-Afrikka –investointiohjelmaa.
Pääministeri Sipilä on esitellyt aloitteemme komission puheenjohtaja Junckerille ja minä vuorostani
maatalouskomissaari Hoganille. Maantaina EU:n maatalousneuvostossa toin sen myös kollegojeni
tietoon.
Sijoittamalla metsiin, voimme edistää useita kestävän kehityksen tavoitteita. Metsitys vahvistaa
globaalia hiilinielua. Metsät estävät maatalousmaan eroosiota ja ylläpitävät mikroilmastoa, mikä on
tärkeää ruokaturvan kannalta. Kestävästi tuotettu puu vastaa kasvavan väestön raaka-ainetarpeisiin.
Ja metsien hoito, metsätalous ja metsäteollisuus tarjoavat töitä ja tulevaisuutta maaseudun nuorille.
Samalla voimme suojella luonnontilaisia metsiä ja torjua laitonta puukauppaa.
Pyydän teidän kaikkien tukea tälle aloitteelle.
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Hyvät ystävät,
Ei toki tarvitse mennä Afrikkaan asti, että voi metsittää. Voimme toimia myös Euroopassa.
Tänne tullessa huomasitte, että minne vain katsoo, näkyy metsää. Yli 70 prosenttia Suomen pintaalasta on metsän peitossa. Vaikka metsäkato ei Suomessa ole ongelma, me haluamme näyttää
esimerkkiä omilla toimillamme. Meillä on parhaillaan käynnissä hanke, jolla kartoitetaan käytettävissä
oleva maa-ala metsitystä varten. Tavoitteena on tunnistaa kohteet, jotka olisivat vaikuttavimmat
hiilinielun vahvistamisen kannalta.
Hyvät tulevat metsäakateemikot,
Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi Suomen ja Ruotsin yhteiseen metsäakatemiaan. Uskon, että
metsät ja kestävä metsätalous ovat osa ratkaisua aikamme suurimpiin ongelmiin. Toivon, että
akatemian jälkeen jaatte käsitykseni. Vaikka marraskuu onkin kolea, on metsä kaikkina vuodenaikoina
käymisen arvoinen.
Ja nyt haluan antaa puheenvuoron hyvälle ystävälle ja kollegalle, Sven-Erikille.
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