
PAPERIN VALMISTUS JA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT METSÄT

www.nordics.twosides.info

Paperiteollisuus on riippuvainen kestävän metsätalouden luotettavasta toimittajasta, puukuidusta, joka on tärkein 
teollisuustuotteiden raaka-aine.. Hyvin hoidetut metsät tarjoavat yhteiskunnalle monia etuja, kuten työtä, ekosysteemitoimintoja 
ja biologista monimuotoisuutta. Euroopan metsät, joissa alueen paperitehdas kerää yli 90 prosenttia puukuiduista, kasvaa 
1,500 jalkapallokentän vastaavalla alueella. Joka päivä. Yli 70 prosenttia metsäalueesta on sertifioitu FSC- tai PEFC-
standardien mukaisesti, osittain paperi- ja painoteollisuuden tuen ansiosta.

Metsäteollisuuden tuotteet kuten paperi luovat kannustusta 
kestävälle metsätaloudelle.

Selluloosakuitu on paperinvalmistuksen pääraaka-aine. 
Euroopan sellu- ja paperiteollisuuden käyttämistä kuiduista 46 
prosenttia tulee sellusta ja 54 prosenttia kierrätyspapereista.1 

Periaatteessa selluloosakuituja voidaan erottaa melkein 
kaikesta kasvillisuudesta ja joitain ei-puukuituja käytetään 
teollisuudessa esim. ylijäämiä maataloudesta. Mutta puu on 
hallitseva raaka-aine teknisten ominaisuuksiensa ansiosta, 
sekä uusiutuva että kierrätettävä, suhteellisen halpa ja 
käytettävissä ympäri vuoden.

WWF, Living Forests Report, 2012

Metsätalous, jota on kaupallisesti 
hyödynnetty metsien saatavuuden säilyt-
tämisessä, voi suojata haavoittuvia metsiä 
laittomalta hakkuulta, tunkeutumiselta tai 
muuntamiselta maatalousmaaksi.  

WWF, Living Forests Report, 2012

Kaupallinen kiinnostus metsien saatavuuden säilyttämiseen 
voi myötävaikuttaa vastuulliseen metsätalouteen. Tuottavat 
metsät voivat muodostaa suoja-alueita puskurialueille 
ja suojella haavoittuvia metsiä laittomalta hakkuilta, 
tunkeutumisilta tai muuttamiselta maatalousmaaksi.

Tuottavien metsien kyky osallistua ekosysteemipalveluihin ja 
puun pysyvään saantiin riippuu pitkälti siitä, miten hyvin niitä 
hoidetaan.2

Hyvin hoidetut metsät tarjoavat monia hyötyjä 
yhteiskunnalle.

Metsät vaikuttavat suoraan 20 prosentin toimeentuloon 
maailman väestöstä ja niillä voi olla myös suuri kulttuuri- 
ja virkistysarvo. Ne tarjoavat meille tuotteita ja uusiutuvaa 
energiaa, ne sitovat hiiltä, säätävät tulvia ja kuivuutta, 
vähentävät eroosioriskejä ja suojelevat ojitusalueita  jotka 
pohjautuvat  vesivaroihimme. Metsissä asuu  80 prosenttia  
maan biologisesta monimuotoisuudesta.

Osana hyvin suunniteltua luonnonaluetta on  käytetyillä 
metsillä keskeinen tehtävä vähentää luonnonmetsien  
painetta ja vaikuttaa merkittävästi biologiseen 
monimuotoisuuteen, ekosysteemipalvelujen ja ihmisten 
hyvinvoinnin säilyttämiseen.3

Euroopan metsät kasvavat yli 1500 jalkapallokentän verran 
joka päivä.

Vuosina 2005-2015 kasvoivat  eurooppalaiset metsät 44 160 
km²: lla - suurempi alue kuin Sveitsin pinta-ala, joka vastaa 
yli 1500 jalkapallokenttän suuruista aluetta uutta metsää joka 
päivä.4

Kiitos  metsäistutuksien (esim.  puiden istuttamisella ja 
kylvämisellä alueille, jotka eivät ole aiemmin olleet metsiä) ja 
metsien luonnollinen lisääntyminen viljelemättömille alueille.5 
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Euroopan metsäalue yltää 215 miljoonaan hehtaariin, mikä 
vastaa 33 prosenttia kokonaispinta-alasta. Tämän lisäksi 
tulee muita metsäalueilta 36 miljoonaa hehtaaria. Verrattuna 
muihin maailman alueisiin vain Etelä-Amerikassa on 
suurempi prosentuaalinen osuus metsää kuin Euroopassa 
(49 prosenttia).

Forest Europe, 2015.
 

Metsäalueet Euroopassa 
kasvavat edelleen, mikä tarkoittaa 
suuria mahdollisuuksia hidastaa 
ilmastonmuutosta ja kehittää metsäalaa ja 
sen muuttamista vihreäksi taloudeksi.  

Forest Europe, 2015.

Delvis naturlig skog svarar för 87 procent av Europas 
skogsareal och planteringar för ytterligare 9 procent. Ca 
80 procent av den totala skogsarealen är tillgänglig som 
träråvara, men trots är den årliga nettotillväxten större än 
avverkningen i samtliga europeiska regioner. Den totala 
ytan skyddade skogar (av landskapsskäl eller för biologisk 
mångfald) överstiger 47 miljoner hektar, och skogar som är 
orörda av människan utgör ca 4 procent av landarealen.6

Suurimmat hakkuut tapahtuvat tropiikissa maatalouden 
ollessa perusvoimavarana.

WWF: n arvion mukaan yli 80 prosenttia hakkuista tapahtuu 
vuosina 2010-2030 11: ssä “hakkuurintamassa”. Suurin 
osa niistä sijaitsee tropiikissa, missä metsien menetyksen 
odotetaan olevan korkein. 
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Yleisin paine, joka edistää hakkuita ja metsäalueiden 
vähenemisiä ovat maatalous, tilapäiset hakkuut, 
kaivostoiminta, infrastruktuuri ja metsäpalot, jälkimmäisessä 
sekä määrä  että  laajuus. Joillakin alueilla siirtyminen metsistä 
istutuksiin paperimassalle on toinen tärkeä syy metsien 
hakkuille. Metsäalueet vähentyvät myös lauhkeilla alueilla, 
joissa luonnonmetsiä korvataan istutuksilla, kaupallisilla 
lajikkeilla ja koska useat tulipalot, saastuminen, haitalliset 
hyönteiset, heikkolaationen metsä- ja ylihyödyntäminen.7 Se 
korostaa vastuullisen metsätalouden hoitoa.

Paino- ja paperiteollisuus on merkittävä metsäsertifioinnin 
tukija.

Metsäsertifiointi on tae siitä, että puun tuote on peräisin hyvin 
hoidetuista metsistä, jäljitettävissä tuotantoketjussa metsästä 
asiakkaalle.8 11 prosenttia koko maailman metsäpinta-
alasta, joka vastaa 432 miljoonaa hehtaaria on sertifioitu 
hyvin hoidetuksi, suuri osa  löytyy Pohjois-Amerikasta ja 
Euroopasta.9

Yli 90 prosenttia Euroopan 
paperiteollisuudessa  käytetystä 
puukuidusta on peräisin Euroopasta.  

CEPI statistics, 2016.

Euroopan paperiteollisuus tukee metsäsertifioinnin 
kautta suuria hankkeita sertifioitua puuta ja sellua  sekä 
FSC ja PEFC merkinnöillä tuotteissa (kaksi tärkeimmistä 
metsäsertifioinneista). Suurimmassa osassa (yli 90 prosenttia) 
Euroopan paperiteollisuuden puusta tulee Euroopasta, 
jossa yli 70 prosenttia metsäalasta on sertifioitu hyvin 
hoidetuksi. Euroopassa noin neljännes sertifioiduista 
tuotantoketjusta (noin 7000) arvioidaan soveltuvan paperiin 
ja painotuotteisiin, mikä osoittaa, että sektori on merkittävä 
tukija metsäcertifioinnissa.10


