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Haastattelurunko: metsäpolitiikan asiantuntijat
-

Mitä metsä merkitsee teille?

-

Kuvailkaa, kuinka tärkeänä pidätte ilmastonmuutoksen hillitsemistä?

-

Onko metsien syytä tuottaa kansantalouden kasvua ja työllisyyttä jopa
ilmastonmuutoksen hillinnän kustannuksella? Millä prosenttiosuudella painottaisitte
näiden tavoitteiden tärkeyttä, jos ne ovat toistensa kanssa ristiriidassa?

-

Mikä on mielestänne se mekanismi, jolla metsät vaikuttavat ilmastoon?

-

Miten mainitsemanne mekanismi tai on kytköksissä ilmastonmuutoksen hillintään ja
metsäperäisen raaka-aineen hyödyntämiseen?

-

Miten mainitsemanne mekanismin toimintaa voisi edesauttaa tai pienentää
vaikutuksen suunnasta riippuen?

-

Minkä näette suurimmaksi esteeksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäämisessä
metsäpolitiikan keinoin?

-

Valtio on suuri metsänomistaja Suomessa. Tulisiko Valtion olla esimerkkinä
metsänomistajana ilmastonmuutoksen hillinnässä?

-

Näettekö että ilmastonmuutosta (mahdollisesti) hillitsevällä metsäpolitiikalla voisi olla
samalla muita etuja, kuin ilmastonmuutoksen hillintä?

-

Metsäteollisuuden tuotteiden elinkaari vaikuttaa oleellisesti metsäteollisuuden
ilmastovaikutukseen. Näettekö että metsäpolitiikalla voisi ohjata myös metsästä
saatavan raaka-aineen jatkokäyttöä?

-

Pitäisikö metsäteollisuuden uusien tuotantoyksikköjen lupa-arvioinnin
ympäristövaikutusten arvioinnissa ottaa huomioon tuotetun tuotteen elinkaaren ja
ilmastovaikutuksen.

-

Uskotteko aiheesta olevan riittävästi tietoa asioiden kehittämiseksi
ilmastoystävällisempään suuntaan? Jos ei niin mistä tarvitaan lisää tietoa?

-

On sanonta ”yksityiskohtaisinkin tieto on turhaa, ellei se johda käytännön toimiin”.
Tarvitsisiko mielestänne tutkimustiedon roolia kasvattaa yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa? Jos pitäisi, miten tutkimustiedon saisi paremmin osaksi
yhteiskunnallista päätöksentekoa?

-

Ohjaako talouskasvun tavoittelu yhteiskuntaa liiaksi, jos mietitään
ilmastonmuutoksen hillintää?

-

Haluatteko sanoa muuta aiheeseen liittyvää?

