Puitmajaliidu seisukohad uue metsanduse arengukava kohta.

1. Metsanduse uus arengukava peab olema teenäitaja mitmekülgsele ja innovatilisele
puidukasutusele. Läbi sajandite on meie aladel inimene kasutanud puitu. Puidust
on ehitatud maju, valmistatud majapidamistarbeid ja tööriistu ning
väheväärtuslikuma puidu abil on külmal ajal köetud eluruume soojaks. Meie
traditsiooniline puidukasutus on olnud nupukas ja mitmekülgne, oskasime
erinevaid puuosasid ja puuliike vastavalt nende omadustele kasutada. Ajad on
muutunud, aga see nupukas ja mitmekülgne puidukasutus vajaks jätkamist ja
edasiarendamist. Mets kasvab küll ise, aga inimesel on võimalus õigete
metsandustegevustega puitu juba metsa kasvades rohkem väärindada. Iga
ettevõtte, kes kasutab ehituses palki on kogenud, et kvaliteetsem ehituspalk
tuleb enamasti sellest metsast, mida on metsa kasvamise ajal hooldatud,
näiteks harvendusraied õigel ajal ära tehtud. Eestis on tuntav ehituspalgi
kvaliteedi vahe riigi- ja erametsas.
2. Metsade ja puidukasutuse roll süsinikuringes. Puit on üks väheseid realistlike
alternatiive , et vähendada taastumatute maavarade kasutamist. Pikaajalise
elueaga puidutoodete tootmine ja kasutamine aitab võidelda kliimamuutuste
vastu. Oluline on ka see, et enamus puidutootmise ettevõtete keskkonnamõju
on tagasihoidlik. Puit on Eestis see ressurss, millega saame oma ühiskonda
tugevamaks muuta ja arendada. Eesti riigi roll peab olema Eestis kasvava puidu
võimalikult suur kohapealne väärindamine, milleks on vajalik välja töötada riiklik
puitehituse programm. Metsanduse arengukavas peaks arvestaks ka
puitehituse potentsiaali ehitussektori süsinikuemissiooni vähendajana ning
toetama võimalikult suures mahus kohaliku puidu ehituses kasutamist.
3. Mõistlik metsandus lähtub sellest, et erineva vanusega metsi oleks võrdselt, et
iga põlvkond saaks metsasaadusi kasutada ning liigiline elurikkus meie
metsades oleks võimalikult mitmekesine. Eelmise sajandi ajalooliste sündmuste
tõttu metsastunud põllu- ja karjamaad on saanud või saamas raieküpseks, mis
tähendab ka võimalust rohkem metsa raiuda ja rohkem puitu kasutada. Seda
võimalust tuleks kasutada arukalt, nii et raieküpse metsa osakaal ei väheneks
järsult. Praegu tehakse 2/3 raietest erametsadest, aga metsauuenduse
kogumahust vaid 1/3 toimub erametsades. See tähendab seda, et tuleviku
põlvkonnad ei saa kvaliteetset puitu nii palju enam kasutada, kui meie praegu,
isegi kui metsade pindala ei vähene.
4. Metsanduses tehtavates otsustes on mõistlik toetuda kaasaegsele metsandusteadusele. Eestis pole viimaste sajandite jooksul kunagi olnud nii palju metsa,
nii palju vana metsa ja nii palju kaitsealust metsa kui praegu . See olukord on
tekkinud tänu nendele sadadele metsandusinimestele, kes paljude
aastakümnete jooksul on selle nimel tööd teinud ja vaeva näinud. Metsanduse
põhjalikum tutvustamine meedias ja haridussüsteemis aitaks mõista, kui palju
tööd, uuringuid, kogemusi, infot on vaja, et Eesti metsades toimuv oleks loodust
hoidev, aga ka inimeste vajadusi arvestav.

