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Aluetoimistot Brysselissä
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• Brysselissä on yhteensä noin 300
aluetoimistoa
• viisi suomalaista aluetoimistoa

• Edustavat alueensa maakuntia, kuntia,
elinkeinoelämää ja oppilaitoksia

• Keskeisimpiä tehtäviä ovat
• alueen EU-rahoitus
• kansainvälistyminen
• edunajaminen
• toimeksiantopalvelut

•Eriaff European forested regions wg

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Turun ja Varsinais-Suomen
Eurooppa-toimisto

Tampereen ja Pirkanmaan
EU-toimisto

Helsingin EU-toimisto

Länsi-Suomen
Eurooppa-toimisto



Teemat

• Vihreän kehityksen ohjelma
• Kun aika on
• Biodiversiteettistrategia
• Teollisuusstrategia, kiertotalous, energia
• Metsästrategia (tulossa)
• Entä sitten
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Vihreän kehityksen ohjelma
Green Deal

29.9.2020 4



Mitä EU:n komission politiikka on nyt

• Kaksoissiirtymä - Vihreä ja digitaalinen siirtymä

• Huoli maapallosta – Ilmastonmuutos,  biodiversiteetin köyhtyminen

• Luottamus ihmiseen ja kykyyn ratkaista tilanne

• Näkymä digitaalisuuden ratkaisukykyyn

• Oikeudenmukainen siirtymä
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Vääjäämätön murros

8.12.2020 6

• Eurooppa on ilmastoneutraali  vuonna 2050

• Kasvu irtoaa riippuvuudesta materiaalikulutukseen

• Kasvun uusi määritelmä



Työohjelma
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2020
• Eurooppalainen ilmastolaki
• Eurooppalainen ilmastosopimus
• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto
• Uudistettu kestävän rahoituksen strategia
• Pellolta pöytään -strategia
• Kunnostamiseen kannustava aloite

rakennusalalle
• Uusi kiertotaloutta koskeva

toimintasuunnitelma
• Biodiversiteettistrategia
• Teollisuusstrategia
• Biomassan tuotannon kestävyyden uudelleen

arviointi

2021
• Metsästrategia
• Uusiutuvan energian direktiivin (RED)

muuttaminen
• Energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen
• LULUCF:n tarkastaminen
• Metaanipäästöjen vähentäminen

energiasektorilla
• Energiaverodirektiivin tarkastaminen
• Ajoneuvojen CO2-päästöt, vaihtoehtoiset

polttoaineet
• Kestävien tuotteiden  politiikan aloite, sis.

Ecodesign-direktiivi
• Metsien hävittäminen EU:n ulkopuolella

tuotannon vuoksi
• Vesien, ilman ja maaperän

nollasaastuttaminen



Kun aika on
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Kasken poltto, tervan tuotanto, ”laivamastot”
**
1840-luku Ensimmäinen paperikone
1851 Metsälaki ”huoli metsien häviämisestä”
1880 Ensimmäinen sellutehdas
**
1938 Ensimmäiset kansallispuistot
1948 Harsintajulkilausuma

Moottorisahahakkuut
Metsäojitus, maanmuokkaus
Metsäkoneet

**
1976 Vesakontorjunta kiellettiin (DDT)
1987 Kestävän kehityksen ajatus syntyi
1993 Euroopan kestävän metsänhoidon

linjaukset (Forest Europe -prosessi)
1996 Metsälaki, luonnonsuojelulaki ”metsälain

kymppipykälä”
2000-luku Sähköiset metsä(tieto)palvelut
2014 Metsälaki, ”Paluuta vanhaan”
**
2020-luku Vihreä ja digitaalinen siirtymä



Biodiversiteettistrategia
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2030 Luonto toipumisuralla

• Ilmastonmuutoksen hillintä keskeistä
• Sosio-ekonomiset vaikutukset vahvasti mukana
• Kiinteä sidos CAPiin
• Vahva ennallistamisen agenda
• EU-tason monimuotoisuuden säilymisen turvaava sitova säädös
• Huomioita

• Suojelualueet
• Metsien määrän lisääminen
• Ennallistaminen
• Energiatuotanto
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Suojelualueiden verkosto
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• 30 % maapinta-alasta suojeltuna
• Suomen metsät 13 %, Eurooppa maa-ala 26 %

• 10 % tiukasti suojeltua
• Suomen metsät 6 %

• Erityishuomio: vanhat metsät, aarniometsät, hiiltä hyvin varastoivat maa-
alueet (suot)

• ” Truly coherent Trans European Nature Network (TEN-N)



Lisäksi
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• 30 % epäsuotuisissa tiloissa olevista luontotyypeistä ennallistettu 2030
• Metsien määrän lisääminen
• Metsien resilienssi
• Biokiertotalous, uudet tuotteet, substituutio
• Urbaanit metsät
• Bioenergia on osa  hiilineutraalia energiantuotantoa
• ”EU:ssa tuotettujen elintarvike- ja rehukasvien ja kokonaisten puiden

energiakäyttö tulisi minimoida”



Teollisuus, kiertotalous, energia
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Kestävyyden laaja tulkinta

• Tuotteiden kestävyys, uudelleenkäytettävyys, päivitettävyys, korjattavuus
• Vaarallisten kemikaalien energia- ja resurssitehokkuus
• Kierrätysmateriaalin osuus tuotteissa
• Uudelleenvalmistus ja laadukas kierrätys
• Hiili- ja ympäristöjalanjälki
• Kertakäyttöisyyden ja ennenaikaisen vanhenemisen rajoittaminen
• Myymättä jääneen kestokulutushyödykkeen hävityskielto
• Tuote palveluna -malli
• Digitalisaation hyödyt tuotetiedoissa
• Kestävyysominaisuuksista palkitseminen
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Kiertotalouden avaintoimialat

• Pakkaukset

• Muovit

• Tekstiilit

• Rakentaminen ja rakennukset
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Yhteyksiä metsiin
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• Irti materiaaliriippuvuudesta
• Hiilijalanjäljen pienentäminen
• Energiatehokkuus etusijalle
• Kiertotalous, resurssiviisaus
• Raaka-aineiden toimitusvarmuus
• Tekoäly, metadata-analytiikka
• Jalostuneemmat uusiutuvat polttoaineet
• PK-yritykset luotsina vanhoille ja suuryrityksille
• Sääntelyn testiympäristöt innovatiivisten ratkaisujen testaamiseen
• EU:n vähimmäiskriteerit kestäville julkisille hankinnoille
• Tekstiilistrategia



Metsästrategia (tulossa)
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Metsästrategia (tulossa)
• Prosessi

• Pitkä aikajänne
• Holistinen lähestymistapa
• Tiedeperustaisuus

• Metsät tulonlähteenä
• Metsien monikäyttö
• Kestävyyden määrittely

• Hiilivarastomerkitys
• Hiilensidonta
• Yhteys biodiversiteettistrategiaan8.12.2020 19



Metsät Green Dealin jälkeen

”Pitäisi viimein myöntää ääneen, että metsiin kohdistuu lukematon
määrä tavoitteita, joita  kaikkia ei voi täysimääräisesti
samanaikaisesti täyttää. Tulisi aloittaa rehellinen keskustelu tästä ja
olla valmius kompromissin etsintään.”

Pääjohtaja Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, Barents Forest
Forum 2019

8.12.2020 20



Maailma Green Dealin jälkeen

• Tulevaisuuden alat: Kiertotalous, digitaaliset ratkaisut, automaatio,
tekoäly, vähähiiliset teknologiat, puhdas energia

• Rakentamisen murros
• Osaamisen murros
• Oikeudenmukainen siirtymä
• Hiilivarastojen merkitys
• Monimuotoinen, muutosjoustava luonto,
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Metsäala Green Dealin jälkeen

• Kestävälle metsätaloudelle edelleen kysyntää
• Autonominen metsäkone?
• Digitaalisen tiedon ja palvelujen merkityksen edelleen kasvaminen?
• Kestävän hakkuumäärän uudelleen määrittely?
• Metsänomistajalle uusia tulonhankkimismuotoja?
• Pienpuu metsäenergiakäytössä?
• TKI

• Kuoren, purun uudet tuotteet?
• Kestävä uusiutuva biopolttoaine?
• Uudet tuotteet (tekstiili, autot, fossiililähtöisten substituutio)?
• Kansainvälinen kumppanuus, osaamisen vienti

• Covid- Lappi?
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Kiitos!

Ollaan yhteydessä:

tanja.lepisto@eastnorth.fi
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