Vastuullisuuskatsaus 2020

Erikoissijoitusrahasto
UB Metsä
Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talousmetsien luonnonhoito, vesien
suojelu ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen sekä edistäminen niin talous- kuin
luonnonmetsissä. UB Metsä haluaa olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.
Kaikki omistamamme metsätilat Suomessa, yhteensä 65
799 hehtaaria, liitetään sekä PEFC- että FSC-sertifikaattiin*. Sertifioinnin kautta voimme osoittaa, että metsiemme
käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Ekologisen kestävyyden turvaamiseksi metsiemme
käsittelyt suunnitellaan ja toteutetaan ympäristön luontoarvot huomioiden. Hakkuissa tämä tarkoittaa muun muassa pysyvien säästöpuiden sekä mahdollisten lahopuiden
jättämistä hakkuualalle. Rahastojemme omistamissa metsissä hakkuujätteet pyritään jättämään metsään kasvattamaan hiilinieluja ja ravinteeksi uudelle puustolle.
Sertifioinnit ovat kestävän metsätalouden apuväline, sillä
kaikista FSC-sertifioidusta metsistämme 5 prosenttia on
tiukassa suojelussa ja 5 prosenttia erityishakkuukohteina.
Metsiä myös kulotetaan FSC-sertifikaatin vaatimuksien
mukaisesti, jotta monimuotoisuutta voidaan lisätä tarjoamalla elinympäristöjä kulotetuissa metsissä viihtyville
eliöille. Kulotus lisää myös ravinteiden määrää metsässä,
edesauttaa puiden kasvua ja hiilen sitoutumista ilmakehästä. Vastuullinen metsänhoito on ehto puumarkkinoille
pääsylle. Se tuo myös ennustettavuutta ja tekee metsien
talouskäytöstä hyväksyttävää.
Kuluneen vuoden aikana olemme valmistelleet kolmen
uuden, yhteensä noin 480 hehtaarin kokoisen, metsäalueen hakemista pysyvän METSO-suojelun piiriin.
METSO-ohjelma on suomalaisille metsänomistajille suunnattu, vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma. Käynnissä olevat hankkeet sijaitsevat Perhossa,

Paltamossa ja Puolangalla. Näiden hankkeiden toteutuessa METSO-suojelualueita olisi rahastojen mailla noin 500
hehtaarin verran. Lisäksi metsärahastomme ovat solmineet useita maanvuokrasopimuksia tuulivoiman kehittämiseksi.

Olemme myös mukana rahoittamassa Suomen Metsäsäätiötä puukaupoista maksamillamme vapaaehtoisilla
menekinedistämismaksuilla. Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden
toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten
tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen.
Sidosryhmien, kuten metsästysseurojen ja metsän alueella toimivien elinkeinonharjoittajien, kanssa tehdään yhteistyötä. Huomioimme heidät rahastojemme toiminnassa
siten, ettei heidän elinkeinoaan tai toimintaansa haitata.
Yhteistyökumppaneiden taustat ja toimintaperiaatteet selvitetään ennen yhteistyön aloittamista.
Vastuullinen toiminta käydään vuosittain läpi sertifikaattien auditoinnin yhteydessä. Vuoden 2020 auditoinnissa ei
havaittu yhtään poikkeamaa.

*Kansainvälisesti on käytössä kaksi suurta sertifiointijärjestelmää: FSC ja PEFC. FSC on ympäristö- ja luontojärjestöjen käyttämä järjestelmä. PEFC on puolestaan metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden tukema järjestelmä. Järjestelmien kriteereissä ei ole merkittäviä eroja, joskin FSC painottaa hieman enemmän ympäristöön ja sen
suojeluun liittyviä seikkoja. Suomen metsistä noin 85 % on PEFC-sertifioituja ja vajaat 10 % FSC-sertifioituja.
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HIILIVARASTO JA -TASE

VUOTUINEN HIILITASE (CO 2-EKV)

Raportoimme rahastostamme hiilivaraston ja hiilitaseen.
Laskelma on tehty vuonna 2020 perustuen joulukuun 2019
metsävaratietoihin. Raportoinnin tarkoituksena on ollut
arvioida hiilivaraston ja hiilitaseen kehitys kymmenvuotiskausittain seuraavan 50 vuoden aikana. Raportoimamme
luvut ovat arvioita, eivät toteutuneita lukuja vuodelle 2020.
Metsätalouden hiilivarastoja on kolme: elävä puusto (elävän puuston biomassa kokonaisuudessaan juuret mukaan
lukien), metsämaa ja puusta valmistetut tuotteet. Laskelmat vuosille 2020–2069 osoittavat, että UB Metsä -rahastossa hiilivarasto on kasvava kymmenvuotiskausittain
tarkasteltuna.

Vuoden 2019 hiilitase oli 104 000 hiilidioksiditonnia (CO2ekv). Metsien vuotuinen hiilidioksidin nettosidonta vastaa
yhteensä noin 10 000 keskimääräisen suomalaisen ihmisen vuotuista hiilijalanjälkeä, joka on noin 10,3 hiilidioksiditonnia (CO2-ekv). Toisin sanoen miljoona euroa UB Metsä
-rahastossa vuonna 2019 sitoi keskimäärin 50 suomalaisen hiilidioksidipäästöt.

Hiilitase tarkoittaa metsätalouden sitoman ja vapauttaman
hiilen erotusta tietyn ajanjakson kuluessa. Hiilitaseessa
otetaan huomioon myös puutuotteiden korvausvaikutukset. Myös metsiemme hiilitase on positiivinen, mikä tarkoittaa, että metsätalous on poistanut hiiltä ilmakehästä ja
toiminut hiilinieluna.

PUUSTON MÄÄRÄ JA HAKKUUT VUODEN AIKANA
Puuston määrä oli 4,5 miljoonaa m3 vuonna 2019 ja vuoden aikana tehtyjen hakkuiden kertymä oli keskimäärin
167 000 m3. Metsätilojen hiilivarasto vuonna 2019 oli 27,7
miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv). Hiilivarastossa
on huomioitu puustoon, tuotteisiin, kivennäismaahan ja
hapelliseen turvekerrokseen sitoutunut hiili.

x 10065

x 50 per miljoona euroa

METSIEN HIILITASE KAUSITTAIN
Hiilitase koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka kuvaavat
muutoksia puuston, maan ja tuotteiden hiilen määrässä.
Lisäksi taseessa otetaan huomioon metsätalouden hiilipäästöt ja puutuotteiden korvausvaikutukset. Hiili muutetaan hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2-ekv) kertomalla hiilen
määrä noin 3,67 kertoimella. CO2-ekv on yleisin käytetty
yksikkö hiilikeskustelussa.

Puusto
Hakkuut

UB Rahastoyhtiö Oy ei vielä luokittele rahastojaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR-asetus) mukaisiin rahoitustuoteryhmiin. Implementointityö SFDR-asetuksen mukaisten kestävyysriskien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomioimiseksi on UB:ssa
vielä kesken johtuen SFDR-asetukseen tietyiltä osin tulevien tarkennuksien epäselvästä tilasta ja voimaantulosta.
Katsauksessa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman
eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään
esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä.
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