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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE 
 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 7.3.2011 hankkeen metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta annetun lain (263/1991) uudistamista varten. Työn tavoitteena oli 
1) uudistaa ja ajantasaistaa metsätuholainsäädäntö, 
2) edistää metsien sopeutumista muuttuvaan ilmastoon turvaamalla (uudistetulla lainsäädännöllä) 
talousmetsien hyvä terveydentila, 
3) huomioida energiapuun korjuun vaikutukset metsien terveyteen, 
4) selkeyttää metsätuholainsäädännön suhdetta monimuotoisuuden turvaamiseen,  
5) tarkistaa metsätuholainsäädäntöön liittyvien vahinkojen korvaamisen perusteet sekä 
6) valmistella luonnokset tarvittaviksi alemmanasteisiksi säädöksiksi.  
 
Hanketta varten perustettiin työryhmä, jonka toimikausi oli 14.3.2001 – 31.12.2011. Maa- ja 
metsätalousministeriö päätti 29.12.2011 jatkaa työryhmän toimikautta 29.2.2012 saakka. 
Työryhmän tehtävänä oli uudistaa laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. Uudistus oli 
toteutettava valmistelemalla hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus tarvittavaksi 
lainsäädännöksi. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon Metsätuhotyöryhmän muistiossa (MMM 
2003:11) esiin tuodut seikat. Ehdotuksessa oli oltava selvitettynä muun muassa seuraavat asiat:  
 
1) perustuslaista mahdollisesti aiheutuvat lainsäädännön muutostarpeet, 
2) tarve muuttaa puutavaran ja vahingoittuneen puuston metsästä ja välivarastoista poistamisen 
aikarajoja hyönteisten parveilun aikaistumisen vuoksi,  
3) energiapuun korjuun ja varastoinnin aiheuttamat uhat metsien terveydelle, 
4) metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrän lisääminen talousmetsien 
erityiskohteissa, 
5) juurikäävän torjunnan mahdollinen liittäminen osaksi metsätuholainsäädäntöä, 
6) vahingonkorvausperusteet ja -velvollisuudet 
7) muut tarpeelliset, lailla säädettävät asiat sekä 
8) asetuksessa säädettävät asiat, kuten puutavaran suojaamiseen käytettävissä olevat 
toimenpiteet ja vahingoittuneiden puiden poistovelvoitteen kynnysarvot. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin metsäneuvos Liisa Saarenmaa maa- ja 
metsätalousministeriöstä. Työryhmän jäseniksi nimettiin aluepäällikkö Ilkka Koivisto, Suomen 
metsäkeskuksen Häme-Uusimaan alueyksiköstä (varajäsen metsätaloustarkastaja Leena Kalin), 
kehittämispäällikkö Niina Kakoyi Koneyrittäjien liitosta (varajäsen varatoimitusjohtaja Simo 
Jaakkola), asiantuntija Karoliina Niemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä 
(varajäsen Anssi Kainulainen), monikäyttöpäällikkö Pauli Wallenius, Metsähallituksesta (varajäsen 
korjuuesimies Pirjo Korhonen), suojelubiologi Esko Hyvärinen Metsähallituksesta (varajäsen 
erikoissuunnittelija Marja Hokkanen), varttunut tutkija Antti Pouttu, Metsäntutkimuslaitoksesta 
(varajäsen varttunut tutkija Tuula Piri), varttunut tutkija Heikki Nuorteva Metsäntutkimuslaitoksesta 
(varajäsen vanhempi tutkija Tuula Piri), luontoasiantuntija Suvi Raivio Metsäteollisuus ry:stä 
(varajäsen metsäasiantuntija Anu Islander), erikoistutkija Antti Korpilahti, Metsäteho Oy:stä, 
(varajäsen tutkija Asko Poikela), metsäasiantuntija Sini Eräjää Suomen luonnonsuojeluliitosta 
(varajäsen luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen), professori Pekka Niemelä Turun yliopistosta, 
neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Harri 
Karjalainen ympäristöministeriöstä (varajäsen luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen) ylitarkastaja 
Hanna-Maria Kahilainen maa- ja metsätalousministeriöstä ja ylitarkastaja Sanna Paanukoski maa- 
ja metsätalousministeriöstä. Työryhmän sihteereiksi ministeriö määräsi ylitarkastaja Sanna 
Paanukosken ja varttunut tutkija Antti Poutun.  
 
 
Työryhmä kokoontui 15 kertaa. Työryhmä järjesti retkeilyn kirjanpainajatuhokohteille Elimäelle 
6.10.2011. Lisäksi työryhmä järjesti avoimen työpajan lainsäädännön tärkeimmistä seikoista Hotelli 
Arthurissa 14.11.2011.  



Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittaen muistionsa maa- ja
metsätalousministeriölle.

Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2012
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Tiivistelmä 
 
 
Metsätuholakityöryhmä esittää säädettäväksi lain metsätuhojen torjunnasta. Samalla 
kumottaisiin voimassaoleva laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991). 
Voimassaolevan lain nojalla annettuihin asetuksiin (asetus metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta 1046/1991, maa- ja metsätalousministeriön päätös metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta 1397/1991, asetus metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja 
tuhoeläinten seurannasta 1045/1991) sisältyvät säännökset esitetään annettavaksi lain 
tasolla.  
 
Työryhmän ehdotuksen sisältö vastaa pääosin voimassaolevia säädöksiä. Lakiehdotuksen 
tavoitteena olisi edelleen metsien hyvän terveydentilan turvaaminen. Hyönteistuhojen 
pysyminen Suomessa vähäisenä johtuu suurelta osin metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta annetusta lainsäädännöstä, joka on rajoittanut puutavaran kesäaikaista 
varastointia ja vahingoittuneiden puiden jättämistä metsiin. Tällöin hyönteisten kannat pysyvät 
alhaisina, ja myrskytuhojen sattuessa kanta ei pääse kasvamaan hälyttävän suureksi heti 
ensimmäisenä vuonna myrskyn jälkeen.  
 
Metsätuholain säädökset olisivat työryhmän ehdotuksen mukaan voimassa niillä alueilla, joihin 
sovelletaan metsälakia (1093/1996). Lakiin esitetyillä muutoksilla vastattaisiin muuttuneisiin 
luonnonolosuhteisiin, kuten hyönteisten parveilun ajankohdan aikaistumiseen keväiden 
lämpenemisen myötä ja Suomessa esiintyvän kuusen pahimman tuhohyönteisen 
kirjanpainajan tuottamaan kahteen sukupolveen. 
 
Ehdotettuun metsätuhojen torjunnasta annettavaan lakiin tarkennettaisiin lain soveltamisen 
helpottamiseksi joitakin olemassa olevaan määritelmiä ja lisättäisiin uusina puutavaran, 
kaarnoittuneen mäntypuutavaran, taimikon, puun läpimitan, puun pituuden, metsikön, 
välivaraston, terminaalivaraston, tehdasvaraston sekä ammattimaisen toiminnanharjoittajan 
määritelmät. 
 
Ehdotetussa laissa säilytettäisiin velvoite poistaa tuore mänty- ja kuusipuutavara 
hakkuupaikalta ja välivarastosta. Poistamisen aikarajoja aikaistettaisiin muutamia viikkoja 
kuusen osalta ja maa jaettaisiin kolmeen alueeseen entisen kahden sijasta. Lisäksi 
säädettäisiin uusi velvoite poistaa kesäaikana Etelä-Suomessa kaadettu kuusipuutavara 
kuukauden sisällä. Tällä tavoin vähennetään kirjanpainajan toisen sukupolven aiheuttamaa 
riskiä. 
 
Männyn ja kuusen rungonosien poistamisessa pitäydyttäisiin entisessä raja-arvossa 10 
kuutiometriä. Uutena säännöksenä lakiin ehdotetaan, että hakkuualalla tai välivarastossa 
varastoidut kannot on kuljetettava pois viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta niiden 
aiheuttaman juurikääpäriskin vuoksi. 
  
Vahingoittuneiden puiden määrän raja-arvo, jonka ylimenevä osuus tulee poistaa metsästä ja 
välivarastosta, ilmoitettaisiin yksinkertaisesti kuutiometreinä (10 m3/ha) entisen 
kappalemäärän ja prosenttiosuuden sijasta. Työryhmän ehdotus lähtee siitä, että 
vahingoittuneiden puiden poistovelvoite 10 m3/ha ylittävältä osalta koskee myös metsälain 10 
§:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 19 
ja 20 §:ssä tarkoitettuja ympäristötukikohteita ja metsäluonnon hoitohankkeita sekä metsälain 
soveltamisalan piiriin kuuluvia Natura 2000-alueita. 
 
Ehdotetussa laissa määritettäisiin entistä tarkemmin sellaiset ylivoimaiset esteet, erityisen 
poikkeukselliset olosuhteet ja kohtuuton taloudellinen tilanne, jolloin puutavaran, rungonosien, 
kantojen ja vahingoittuneen puun poiskuljettamisen velvoitteita ei olisi.  
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Ehdotetussa laissa säilytettäisiin maa- ja metsätalousministeriöllä oikeus metsätuhon 
leviämisen tai syntymisen estämiseksi määrätä maanomistajat tai Suomen metsäkeskus 
toimenpiteisiin. Toimenpiteiden toteuttaminen korvattaisiin tällaisissa katastrofiluontoisissa 
tapauksissa valtion varoista.  
 
Työryhmä esittää, että jos puutavaran omistaja tai maanomistaja laiminlyö laissa säädetyn 
velvollisuuden ja tämän seurauksena toisen metsänomistajan jonkin metsikön puustoa kuolee yli 
10 m3 tai kasvu vähenee yli 10 m3 enintään viiden vuoden aikana, puutavaran omistaja tai 
maanomistaja on velvollinen korvaamaan näin syntyneen vahingon. Jos taas laissa tarkoitetusta 
havupuutavaran varastosta levinneet tuhot aiheuttavat vahinkoa toisen metsälle, varastoidun 
puutavaran omistaja on velvollinen korvaamaan vahingon. Valtio puolestaan olisi 
korvausvelvollinen, jos luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiselta luonnonsuojelualueelta leviää 
metsätuho talousmetsään. 
 
Ehdotetussa laissa säilytettäisiin Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä Suomen 
metsäkeskuksen avustuksella seurata metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten 
esiintymistä ja leviämistä. Metsäntutkimuslaitoksen tulisi myös tutkia tuhojen syy- ja 
seuraussuhteita sekä tuhojen taloudellista merkitystä. Mikäli seurannoissa tai muun toiminnan 
yhteydessä ilmenee löydöksiä vaarallisista kasvintuhoojista, olisi Metsäntutkimuslaitoksen 
viipymättä ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle 
 
Lain valvonta toteutettaisiin ammattimaisten toiminnanharjoittajien omavalvontana, mikä 
tehostaa valvontaa ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. 
 
Lisäksi työryhmä esittää, että valtioneuvoston asetuksella metsätuhojen torjunnasta säädettäisiin 
tarkemmin puutavaran poistamisen alueista ja aikarajoista. Maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella ehdotetaan säädettävän tarkemmin puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista 
toimenpiteistä. 
 
Työryhmän ehdotukseen liittyy yksi täydentävä ja neljä eriävää mielipidettä.  
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A. Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi 
metsätuhojen torjunnasta 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metsätuhojen torjunnasta. Samalla kumottaisiin 
voimassaoleva laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991). Voimassaolevan 
lain nojalla annettuihin asetuksiin (asetus metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
1046/1991, maa- ja metsätalousministeriön päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta 1397/1991, asetus metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten 
seurannasta 1045/1991) sisältyvät säännökset esitetään annettavaksi lain tasolla.  
 
Lakiesityksen sisältö vastaa pääosin voimassaolevia säädöksiä. Lakiehdotuksen tavoitteena 
on turvata metsien hyvä terveydentila. Metsällä tarkoitettaisiin aluetta, johon sovelletaan 
metsälakia (1093/1996). Lakiin esitetyillä muutoksilla vastattaisiin muuttuneisiin 
luonnonolosuhteisiin, kuten hyönteisten parveilun ajankohdan aikaistumiseen keväiden 
lämpenemisen myötä ja pahimman tuhohyönteisen kirjanpainajan tuottamaan kahteen 
sukupolveen. 
 
Lain valvonta toteutettaisiin ammattimaisten toiminnanharjoittajien omavalvontana, mikä 
tehostaa valvontaa ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. 
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen vahvistamista seuraavan kalenterivuoden alusta 
lukien. 
 

YLEISPERUSTELUT 
 

1 Johdanto 
 
Suomessa metsien käyttö perustuu kestävään metsätalouteen ja metsien monikäyttöön. 
Metsien hakkuut ovat viime vuosikymmeninä olleet pienemmät kuin niiden kasvu, joten 
puuvaranto − noin 2 100 miljoonaa kuutiometriä − on kasvanut jatkuvasti. Suomen koko 
maapinta-alasta (30,4 milj. ha) on metsätalousmaata 26,1 miljoonaa hehtaaria. Metsät ovat 
uusiutuva luonnonvara ja taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. Metsät ovat 
olennainen osa Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta. Metsistämme on suojeltu tai 
rajoitetussa metsätalouskäytössä 4,8 miljoonaa hehtaaria, Niistä luokitellaan metsäksi (metsä- 
ja kitumaa) 3,0 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia koko metsäpinta-alasta. Osuus on 
Euroopan maista korkein. Kestävästi käyttäen ja suojellen metsät säilyvät terveinä ja 
monimuotoisina myös tuleville sukupolville. Metsät ehkäisevät ilmastonmuutosta sitomalla 
hiiltä, mutta ilmaston muuttuminen aiheuttaa myös uusia riskejä metsille. 
 
Metsien kestävä hoito ja käyttö tarkoittaa metsien ja metsämaiden hoitoa ja käyttöä siten, että 
säilytetään niiden tuottavuus, terveys, elinvoimaisuus, uusiutumiskyky ja monimuotoisuus 
sekä mahdollisuus toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja 
sosiaalisia toimintoja paikallisilla, kansallisilla ja maailmanlaajuisilla tasoilla, sekä siten, ettei 
aiheuteta vahinkoa muille ekosysteemeille. Metsien kestävä hoito ja käyttö terminä pitää 
sisällään myös metsien suojelun.  
 
Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) mukaan puuntuotantoon käytettävissä olevalla 
maalla oli metsikön metsätaloudellista laatua alentavia tuhoja 4,7 miljoonalla 



 5

metsämaahehtaarilla, Etelä-Suomessa 21 ja Pohjois-Suomessa 30 prosentilla pinta-alasta. 
Merkittävimpiä tunnistettuja tuhon aiheuttajia ovat ilmastotekijät ja sienitaudit. Vuosina 2004–
2008 sellaisia tuhoja, jotka johtivat metsikön välittömään uudistamiseen, esiintyi Suomessa 
yhteensä 38 000 hehtaarin suuruisella alueella. Talven 2008–2009 ennätyssuuret 
myyräkannat aiheuttivat tuhoja eteläisen Suomen taimikoissa. Myös ruskomäntypistiäiset 
aiheuttivat kesällä 2009 laajoja neulastuhoja. Vuosina 2010 ja 2011 kirjanpainaja on 
aiheuttanut tuhoja etenkin Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Nämä tuhot eivät kuitenkaan näy 
vielä VMI:n tuloksissa ajallisen viiveen takia. 
 
Kesällä 2010 Etelä-Suomen myrskyt vahingoittivat puustoa runsaat 8 miljoonaa kuutiometriä, 
mikä vastaa noin 15 prosenttia Suomen vuotuisista hakkuista. Talven 2011 myrskyissä 
arvioidaan vahingoittuneen 3,5 miljoonaa kuutiometriä puustoa. Pohjois-Suomen runsastuneet 
myyräkannat aiheuttivat taimikoissa pahimmat myyrätuhot kolmeen vuosikymmeneen. Metsän 
neulas- ja lehtituhoa aiheuttavia hyönteisiä on Suomessa useita ja niiden esiintyminen on 
varsin yleistä. Tavallisesti esiintymät ovat paikallisia ja lyhytaikaisia ja vahingot rajoittuvat 
ohimeneviin kasvutappioihin. Noin 500 000 hehtaarin alueelle levinnyt ruskomäntypistiäistuho 
aiheutti pääasiassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella neulastuhoja vuosien 2006 - 
2010 aikana. Niitä myös torjuttiin valtion varoin Uudenkaupungin alueella 700 hehtaarin alalla 
vuonna 2008. Torjunta kohdistettiin alueelle, jossa oli vaarana laaja puustokuolema. Muualla 
tuhot aiheuttivat lähinnä kasvutappioita. Myös tähtikudospistiäisen aiheuttamaa vakavaa 
tuhoa on jouduttu torjumaan Länsi-Suomessa. 
 
Laajoja metsätuhoja aiheuttavat myrskytuhot eivät ole Suomessa harvinaisia. Miljoonia 
kuutiometrejä kaataneita myrskyjä on 2000-luvulla esiintynyt vuosina 2001, 2002, 2010 ja 
2011. Pahin näistä oli vuonna 2010, jolloin heinä-elokuun vaihteessa riehuneet myrskytuulet 
kaatoivat 8,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Hyönteistuhojen leviämisvaara on tällaisten 
myrskyjen jälkeen aina erittäin suuri. Kesät ovat olleet viime vuosina myös poikkeuksellisen 
kuivia, mikä on entisestään altistanut erityisesti vanhoja kuusia tuhoille. Kuusen pahin 
tuholainen kirjanpainaja on lämpimien kesien vuoksi pystynyt tuottamaan Etelä-Suomessa 
kaksi sukupolvea. Vuoden 2012 aikana selviää, leviävätkö kirjanpainajatuhot edelleen. Riski 
tuhojen jatkumiseen on sitä suurempi, mitä enemmän vuoden 2011 Tapaninpäivän myrskyssä 
kaatuneita järeitä kuusipuita jää korjaamatta ennen kesää. Leviämiseen vaikuttaa myös se, 
kuinka lämmin kevät ja kesä on tulossa.  
 
Ilmastonmuutoksen ennustetaan nostavan erityisesti talviajan keskilämpötiloja ja sadantaa. 
Lisäksi ääri-ilmiöiden esiintyminen tulee todennäköisesti yleistymään. Ilmastonmuutos lisää 
myös monien metsätuhojen, kuten myrsky-, lumi-, sieni- ja hyönteistuhojen esiintymisen 
todennäköisyyttä. Luonnon monimuotoisuudelle metsätuhot voivat kuitenkin olla myös 
hyödyksi lahopuun määrän lisääntyessä. Metsien terveyttä uhkaavien tuhonaiheuttajien 
hallinnassa pitäminen on siis yhä tärkeämpää.  
 
Metsätuhojen torjunnassa on lähtökohtana, että metsässä esiintyy aina jonkin verran tuhoja ja 
tuhonaiheuttajia, mutta laajojen ja suuria taloudellisia menetyksiä aiheuttavien metsätuhojen 
syntyminen ja leviäminen olisi estettävä ennaltaehkäisevästi. Parhaiten laajojen tuhojen 
estäminen tapahtuu siten, että tuholaiskannat pyritään pitämään alhaisena. Torjuminen siinä 
vaiheessa, kun tuho on lähtenyt jo leviämään, on paljon hankalampaa, ellei mahdotonta. 
 
Metsissämme erityisesti hyönteistuhojen riski on kasvanut, joten tuholaiskantojen pitäminen 
alhaalla on osa ennaltaehkäisevää toimintaa, joka toteuttaa ympäristölainsäädännössä 
yleisesti hyväksyttyä varovaisuusperiaatetta. 
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 2 Nykytila 
 

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 
 
Hyönteisten ja sienitautien aiheuttamat metsätuhot alkoivat herättää Suomessa laajempaa 
yhteiskunnallista huomiota 1970-luvun loppupuolella. Ruotsin ja Norjan kuusivaltaisia metsiä 
olivat koetelleet koko vuosikymmenen ajan kirjanpainajatuhot, jotka saivat alkunsa vuoden 
1969 laajoista myrskytuhoista. Kirjanpainajat lisääntyivät tuulenkaadoissa niin voimakkaasti, 
että ne kykenivät iskeytymään myös terveisiin puihin laajentaen tuhoaluetta vuosi toisensa 
jälkeen. Tilannetta pahensivat 1970-luvun puoliväliin osuneet kuivat kaudet, jotka altistivat 
kuusia kaarnakuoriaisille. Lopullisesti Skandinavian kirjanpainajatuhojen katsottiin olevan ohi 
vasta 1980-luvun puolivälissä. Suomessa ei esiintynyt vastaavanlaisia tuhoja. Maa- ja 
metsätalousministeriö asetti kuitenkin 31.5.1978 toimikunnan laatimaan ehdotusta 
metsätuhojen torjumiseksi tarvittavista lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä. 
Toimikunnan mietintö valmistui vuoden 1979 lopussa ja siihen sisältyi ehdotus hallituksen 
esitykseksi laiksi metsätuhojen torjunnasta. Toimikunnan ehdotus ei kuitenkaan johtanut heti 
jatkotoimenpiteisiin. 
 
Huoli metsien terveydentilasta kasvoi entisestään 1980-luvun puolivälissä. Keski-Euroopassa 
metsien terveydentilan oli havaittu heikentyneen erityisesti ilmansaasteiden vaikutuksesta. 
Keski-Euroopan teollisuusalueiden läheisyydessä tapahtuneiden metsäkuolemien pelättiin 
olevan mahdollisia myös Suomessa. Metsätuhojen riskiä katsottiin lisänneen myös 
hakkuumäärien kasvaminen, koneellistuneen puunkorjuun muuttuminen ympärivuotiseksi 
sekä raakapuun ja metsänviljelyaineiston tuonnin lisääntyminen. Tuolloin hyönteis- ja 
sienituhojen torjunta oli metsätaloudessa vapaaehtoista. Metsähallitus oli antanut 
hallinnassaan olevien metsien osalta ohjeita metsätuhojen estämiseksi. Suurimmat 
metsäyhtiöt noudattivat joko omia tai Metsätehon suosituksia metsiensä hoidossa ja 
hakkuissa. Yksityismetsien osalta toimittiin lähinnä siten, että puukaupan osapuolet ovat 
yhteisesti sopineet hyönteistuhojen torjuntaa ja kuorellisen puutavaran varastointia koskevista 
kysymyksistä puukauppasopimuksia tehtäessä. Näillä suosituksilla ja ohjeilla ei kuitenkaan 
ollut sitovaa vaikutusta, ei metsätuhojen jättämistä niiden varaan voitu enää pitää riittävänä. 
Tällaisia yhteisiä, yleisiä puukaupan sopimusehtoja ei ole nykypäivänä lainkaan enää 
olemassa.  
 
Metsätuhojen torjuntaa ja ennaltaehkäisyä koskevan lainsäädännön tarpeellisuus otettiin 
uudelleen harkintaan 1980-luvun lopulla. Lopputuloksena annettiin laki metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta (263/1991), joka tuli voimaan 1.7.1991. Lain sisältö pohjautui pitkälti 
metsätuhotoimikunnan yli kymmenen vuotta aiemmin valmistelemaan ehdotukseen. Lakia 
täydentävinä säädöksinä annettiin asetus metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
(1046/1991), asetus metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta 
(1045/1991) sekä maa- ja metsätalousministeriön päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta (1397/1991). 
 
Metsäpolitiikan painotukset muuttuivat oleellisesti 1990-luvun alkupuolella. Metsätalouden 
keskeinen lainsäädäntö uudistettiin 1990-luvun aikana vastaamaan metsätalouden 
ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimuksia. Metsälakiin (1093/1996) ja 
lakiin kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) sisällytettiin säännöksiä, joiden 
tarkoituksena on turvata metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. Metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta annettujen säädösten sisältö on pysynyt lähes alkuperäisessä 
muodossaan. Lakiin tehtiin vuonna 1996 uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja muutoksenhakua 
koskevia muutoksia. Vuonna 1998 lain soveltamisalaa ja puutavaran pitkäaikaista varastointia 
koskevia säännöksiä selvennettiin. Vuonna 2003 lakiin tehtiin muutoksenhakumenettelyä 
koskeva tekninen muutos. Viimeisin muutos on vuodelta 2010, jolloin lakiin lisättiin uusi 7a §, 
jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö voi oikeuttaa maanomistajan omalla 
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kustannuksellaan toteuttamaan ministeriön hyväksymät biologisen kasvinsuojeluaineen 
lentolevitystä koskevat toimenpiteet. Näin pystyttiin parantamaan metsänomistajan 
mahdollisuuksia torjua erityisesti ruskomäntypistiäistuhoja, joita voidaan torjua tehokkaasti 
ainoastaan lentolevittämällä metsiin biologista torjunta-ainetta.  
 
Vuonna 2003 valmistui maa- ja metsätalousministeriön asettaman Metsätuhotyöryhmän 
mietintö. Työryhmän tarkoituksena oli muun muassa selvittää toimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan varautua nykyistä paremmin myrskyjen aiheuttamiin metsätuhoihin sekä selvittää 
metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmä 
esitti, että metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevissa säädöksissä annettuja 
vahingoittuneiden havupuiden poistolle asetettujen kynnysarvoja tarkistetaan tutkimusten 
perusteella. Työryhmä esitti myös, että lakiin lisätään menettely, jonka nojalla 
metsänomistajan on mahdollista jättää metsään säädösten kynnysarvot ylittäviä määriä 
vahingoittuneita puita kohteille, joiden tarkoituksena on edistää metsäluonnon 
monimuotoisuutta. Työryhmä katsoi kuitenkin, että talousmetsien käsittelyssä yleisenä 
periaatteena on edelleen suositeltavaa, että myrskyn, lumen tai muun tuhonaiheuttajan 
vahingoittamat havupuut poistetaan metsästä, jos niistä todennäköisesti leviää metsän 
terveydelle ja elinvoimalle sekä puutavaran tekniselle laadulle haitallisia hyönteisiä tai 
sienitauteja. Metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet tulee 
suunnitella ja toteuttaa siten, ettei metsien terveyttä eikä kestävää puuntuotantoa vaaranneta. 
Lisäksi työryhmä esitti useita kehittämisehdotuksia myrskyvalmiuden parantamiseen ja 
sähkönjakeluhäiriöiden korjaamiseen. Työryhmän mielestä poikkeuksellisen vakavien 
metsätuhojen laajuuden arviointi tulee olla mahdollista suorittaa valtion kustannuksella 
lentokonekartoituksilla tai ilmakuvauksella. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä laati vuonna 2003 kansallisen 
kasvinsuojelustrategian vuosille 2004 - 2013. Kansallisen kasvinsuojelustrategian työryhmä 
korosti, että lakia metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta ja sen nojalla annettuja 
säädöksiä tarkistettaessa tulee huolehtia siitä, etteivät metsien monimuotoisuuden 
edistämiseen tähtäävät toimenpiteet vaaranna metsien terveyttä. Työryhmä totesi myös, että 
metsien biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi tehtävissä toimenpiteissä on aina 
otettava huomioon niiden vaikutus metsien terveyteen. Koska tiedot edellä mainituista 
vaikutuksista ovat nykyisellään riittämättömät, tarvitaan työryhmän mukaan lisää 
tutkimustietoa metsien monimuotoisuuden edistämiseksi jo tehtyjen toimenpiteiden 
aiheuttamista sieni- ja hyönteistuhoista. Varsinaisia toimenpide-ehdotuksia voitaisiin tehdä 
vasta tutkimusten tulosten valmistuttua. Kyseistä tutkimuskokonaisuutta tulee työryhmän 
mielestä edelleen edistää aktiivisesti, koska se ei nykyisellään kata kaikkia huomioonotettavia 
osa-alueita. 
 
Kansallisessa metsäohjelmassa 2015, joka hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 
16.12.2010, todetaan, että metsien hiilinieluvaikutusta ja metsien sopeutumista 
ilmastonmuutokseen 
edistetään muun muassa huolehtimalla metsien kasvukunnosta, myrsky- ja muiden 
metsätuhojen 
ehkäisystä sekä tutkimuksen rahoituksesta. Ilmastonmuutoksen ennustetaan nostavan 
erityisesti talviajan keskilämpötiloja ja sadantaa. Lisäksi ääri-ilmiöiden esiintyminen yleistyy. 
Ilmastonmuutos lisää myös monien metsätuhojen (myrsky-, lumi-, sieni- ja hyönteistuhot) 
esiintymisen todennäköisyyttä. Kansallisen metsäohjelman 2015 mukaan metsien 
hoitosuosituksia tarkistetaan siten, että ne auttavat lisäämään metsien elinvoimaisuutta myös 
muuttuvissa ilmasto-oloissa. 
 
Osana Kansallisen metsäohjelman 2010 ekologisen kestävyyden tavoitteiden toteuttamista 
valtioneuvosto asetti vuonna 2000 Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnan. Valtioneuvosto 
teki toimikunnan ehdotuksen pohjalta periaatepäätöksen toimintaohjelmasta Etelä-Suomen, 
Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
METSO-ohjelmasta 27.3.2008 annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä todetaan, että 
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maa- ja metsätalousministeriö selvittää Metsäntutkimuslaitoksen avulla paljonko 
vahingoittunutta havupuuta voidaan jättää metsään ilman merkittävää tuhoriskiä. Lisäksi maa- 
ja metsätalousministeriö selkeyttää metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevan lain ja 
metsälain välistä suhdetta metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi pitäen kuitenkin 
lähtökohtana sitä, että lahopuun lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, ettei metsien terveyttä vaaranneta.  
 
Laki kasvinterveyden suojelemisesta koskee toimenpiteitä, joilla torjutaan kasvintuhoojia ja 
estetään niiden leviäminen. Säädösten tarkoitus on ylläpitää hyvää kasvinterveyden tilaa ja 
siten edistää maa-, metsä- ja puutarhatalouden ja elintarviketuotannon toimintaedellytyksiä 
sekä elintarvikkeiden turvallisuutta ja tuotteiden laatua. Suomea sitovat useat kansainväliset 
sopimukset kasvinterveysalalla. Suomi on Euroopan unionin jäsenenä ollut velvollinen 
yhdenmukaistamaan kasvinterveyslainsäädäntönsä yhteisön kasvinterveyslainsäädännön 
kanssa. Suomi on sitoutunut myös Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön IPPC- sopimuksen velvoitteisiin. Myös Euroopan ja Välimeren maiden 
kasvinsuojelujärjestön EPPO:n suositukset sekä WTO/SPS sopimus on huomioitava 
lainsäädännössä. Näiden sopimusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa kasvintuhoojan käsite 
sekä kasvintuhoojien torjuntaa ja leviämistä estävät eri maiden säädökset siten, että niistä 
aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa kansainväliselle kaupalle. Lakia kasvinterveyden 
suojelemisesta voidaan soveltaa uusien tai vaikutukseltaan ennalta arvaamattomien 
kasvintuhoojien tai muiden organismien, jotka aiheuttavat välitöntä uhkaa kasvinterveydelle, 
torjumiseen ja leviämisen estämiseen. Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain nojalla 
on tarkemmin säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa kasvinterveyden 
suojelemisesta (17/08). Kasvinterveyden valvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto. 
 
Metsälaissa (1093/1996) on useita kohtia, jotka liittyvät metsien terveyden ja 
elinvoimaisuuden turvaamiseen. Laki edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton 
samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Lain mukaan metsän hakkuiden 
toteutuksessa on vältettävä kasvamaan jätettävien puiden vahingoittamista ja niiden 
kasvuolosuhteita heikentävien maastovaurioiden syntymistä. Metsälain nojalla ministeriö voi 
myös antaa tarkempia yleisiä määräyksiä Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomien 
puulajien ja kasvullisesti lisätyn metsänviljelyaineiston käytöstä metsänuudistamisessa. 
Laissa säädetään lisäksi metsätalouden harjoittamisesta suojametsissä metsän 
reunavyöhykkeen alenemisen estämiseksi.  
 
Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla osoitetaan valtion 
rahoitusta yksityisille maanomistajille toimenpiteisiin, joilla edistetään metsälain mukaista 
metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Monet rahoitettavat työlajit, kuten nuoren metsän hoito, 
metsänterveyslannoitus, kunnostusojitus ja juurikäävän torjunta, tähtäävät metsien terveyden 
ja elinvoimaisuuden ylläpitoon ja parantamiseen. 
 
Metsien terveydentilan seuranta 
 
Metsien terveyteen vaikuttavat yhdessä monet tekijät, kuten ilmasto- ja maaperäolosuhteet, 
puuston ikä ja laatu, metsien käsittely, metsätuhot sekä ilman epäpuhtaudet. Metsien 
luontaiseen ominaisuuteen kuuluu, että metsässä esiintyy aina jonkin verran tuhoja ja 
tuhonaiheuttajia. Metsien vaurioitumisessa on usein kyse ympäristötekijöiden ja 
tuhonaiheuttajien yhteisvaikutuksesta. Metsien yleistä terveydentilaa seurataan valtakunnan 
metsien inventoinneissa. Metsäntutkimuslaitos laatii vuosittain myös ennusteita eräiden 
tuhohyönteisten ja myyrien kannanvaihteluista sekä antaa asiantuntija-apua metsätuhoihin 
liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2012 Metsäntutkimuslaitoksessa aloitetaan kirjanpainajan 
kannanvaihtelun seuranta. Suomen metsäkeskus on velvollinen avustamaan 
Metsäntutkimuslaitosta metsätuhojen seurannassa. Metsäntutkimuslaitokselle voi ilmoittaa 
havaitsemistaan tuhoista. Metsäntutkimuslaitoksesta saa myös asiantuntija-apua 
metsätuhojen tunnistamisessa. 
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Metsätuhovalmius 
 
Maa- ja metsätalousministeriössä aloitettiin vuonna 2005 Metsätuhotyöryhmän ehdotusten 
pohjalta myrskytuhovalmiuden parantaminen yhdessä metsäkeskusten ja Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion kanssa. Ruotsissa tapahtuneiden erittäin pahojen myrskytuhojen 
jälkeen Suomessakin herättiin siihen, että myrskytuhovalmiutta on kehitettävä. Aluksi maa- ja 
metsätalousministeriö pyysi metsäkeskuksia nimeämään alueelliset myrskyvalmiuspäälliköt. 
Silloisissa Hämeen-Uudenmaan sekä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksissa koottiin 
pilottityönä alueelliset myrskytuhovalmiussuunnitelmat, joiden pohjalta loputkin 
metsäkeskukset tekivät omansa. Samaan aikaan maa- ja metsätalousministeriössä koottiin 
myös valtakunnallinen myrskytuhovalmiussuunnitelma. Metsäkeskukset kokosivat 
yhteyshenkilöverkoston niistä tahoista, joihin on mahdollista olla yhteydessä myrskyn 
tapahduttua.  
 
Valmiussuunnitelmissa sovittuja toimintamalleja päästiin kokeilemaan käytännössä 
ensimmäisen kerran vuoden 2010 myrskyissä. Tuolloin todettiin, että toimintamalleja täytyy 
parantaa. Vuoden 2011 myrskyissä metsähallinnon varautuminen toimi jo aikaisempaa 
selvästi paremmin. Valmiuden ylläpitäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä ja esimerkiksi 
metsäammattilaisten apua ei osattu käyttää täydessä laajuudessa esimerkiksi teiden ja 
sähkölinjojen raivauksessa. 
 
Pelastuslain (379/2011) mukaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa (1474/1995) tarkoitetut metsäkeskukset ovat velvollisia antamaan pyynnöstä 
pelastusviranomaisille toimialaansa kuuluvaa tai siihen muuten soveltuvaa virka-apua. 
Suomen metsäkeskukseen perustettiin vuonna 2011 päivystysnumero tällaisia tilanteita 
varten. Jokaisessa metsäkeskuksen alueyksikössä toimii myös valmiuspäällikkö ja 
valmiusryhmä. Laajojen myrskytuhojen jälkeen Suomen metsäkeskus selvittää yhteistyössä 
muiden metsäalan toimijoiden kanssa tuhojen sijaintia ja laajuutta. Maanmittauslaitos huolehtii 
varautumisesta myrskytuhojen jälkeisiin ilmakuvauksiin. Puunkorjuun järjestäminen on 
kuitenkin maanomistajien, metsänhoitoyhdistysten, metsäpalveluyritysten ja puuta ostavien ja 
korjaavien metsäteollisuus- ja puunkorjuuyritysten vastuulla. 
 
Valtakunnallinen metsätuhovalmiussuunnitelma on laajennettu koskemaan myös muita 
abioottisia tuhoja kuin myrskyt. Jatkossa sitä täydennetään vielä bioottisilla tuhoilla. Vuoden 
2012 aikana valmiussuunnitelmat tullaan päivittämään viimeaikaisissa myrskyissä saatujen 
oppien pohjalta.  
 
Pahimmat tuhonaiheuttajat 
 
Hyönteiset 
 
Kirjanpainajat ovat taloudellisesti merkittävin kuusta vioittava tuholaissuku, ja varsinainen 
kirjanpainaja (Ips typographus) on suvun lajeista vahingollisin. Tuhoalueet ovat olleet 
Suomessa yleensä pieniä, mutta pahimmillaan kirjanpainaja voi tappaa metsiä laajoiltakin 
alueilta. Suomessa vuonna 1911 sattuneen myrskytuhon seurauksena kirjanpainajat tappoivat 
vuoteen 1917 mennessä 80 000 kuutiometrin edestä lähialueiden kuusikoita. Keski-
Euroopassa, Norjassa ja Ruotsissa myrskytuhojen jälkeiset kirjanpainajien 
joukkolisääntymiset ovat aiheuttaneet merkittäviä metsätaloudellisia tappioita. Norjassa 1970 -
luvulla myrskytuhojen ja kuivuuden vuoksi liikkeelle lähteneet kirjanpainajatuhot kuivattivat 4 
miljoonaa kuutiometriä kuusikoita. Kirjanpainajatuhoista on esimerkkejä myös Venäjältä, 
missä Arkangelin alueella yli miljoonan hehtaarin metsäalueella kuoli 21 prosenttia puista 
vuosien 1999 - 2004 aikana. Puut olivat kuivuuden seurauksena altistuneet myös 
tuhohyönteisille, ja puustokuolemaan liittyi runsas kirjanpainajan esiintyminen. 
 
Kirjanpainaja on yleinen koko Suomessa. Kirjanpainajat lisääntyvät heikentyneissä 
pystypuissa, tuulenkaadoissa, lumenmurroissa sekä tuoreessa kuusipuutavarassa. Jos 
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kirjanpainajia on paljon, ne kykenevät joukkovoimansa turvin iskeytymään myös täysin 
terveisiin puihin. Kirjanpainajat iskeytyvät useimmiten valoisilla paikoilla oleviin kuusiin, 
esimerkiksi hakkuuaukkojen reunapuihin. Tuhot voivat edetä säännöllisenä rintamana jo 
vaurioituneen metsänreunan ympärillä tai pesäkkeittäin kuusikon sisällä. Tuhot voivat jatkua 
ja laajeta useita vuosia, ellei asiaan puututa tai sääolot katkaise etenemistä. 
 
Kirjanpainajat ovat tähän saakka aiheuttaneet paikallisia tuhoja. Hyönteistuhojen pysyminen 
vähäisenä johtuu suurelta osin metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetusta 
lainsäädännöstä, joka on rajoittanut puutavaran kesäaikaista varastointia ja vahingoittuneiden 
puiden jättämistä metsiin. Tällöin hyönteisten kannat pysyvät alhaisina, ja myrskytuhojen 
sattuessa kanta ei pääse kasvamaan hälyttävän suureksi heti ensimmäisenä vuonna myrskyn 
jälkeen.  
 
Viimeisten vuosien aikana Suomessakin on esiintynyt yhä enemmän paikallisia kirjanpainajan 
aiheuttamia tuhoja kuusikoissa erityisesti Salpausselän eteläpuolisella alueella. Tuho on 
vaarassa laajeta vuoden 2012 aikana. 
  
Kirjanpainajan toinen sukupolvi saman kesän aikana dokumentoitiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2010 ja toisen kerran vuonna 2011. Kirjanpainajan toinen sukupolvi lisää tuhoriskiä 
huomattavasti.  Vuosina 2002, 2003, 2006, 2010 kuuset ovat kärsineet kuivuudesta. Nämä 
vuodet ovat olleet yleensä myös lämpimiä, joten on syytä olettaa, että kirjanpainajilla on ollut 
toista sukupolvea jo ennen vuotta 2010. Vuosien 2010 ja 2011 aikana on etenkin 
Salpausselän eteläpuolisella alueella kuollut metsäammattilaisten mielestä huomattavan 
paljon kuusia verrattuna aikaisempiin vuosiin. Syynä ovat olleet edellä mainittu kuivuus ja 
lisääntyneet kirjanpainajatuhot. Muutkin hyönteiset hyötyvät kuusten puolustuskyvyn 
heikkenemisestä ja osa kuusten kuolemista johtuu muiden kuin kirjanpainajien aiheuttamista 
tuhoista. Tarkkoja tilastoja tuhoista ei ole saatavilla, koska maanomistajalla tai 
metsäammattilaisilla ei ole ilmoitusvelvollisuutta tuhoista. 
 
Kuusentähtikirjaaja (Pityogenes chalcographus) on yleisin kaarnakuoriaislajimme ja se 
esiintyy koko maassa. Kuusentähtikirjaaja lisääntyy ohutkaarnaisissa kuusissa ja pystyy 
hyödyntämään hakkuun jäljiltä metsään jääviä latvoja ja oksia. Nuorten kuusikoiden 
harvennuksien yhteydessä se saattaa aiheuttaa runsaana esiintyessään merkittäviä tuhoja. 
Laji on yleensä sekundaarinen, eli se iskeytyy heikentyneisiin puihin. Heikentäväksi tekijäksi 
riittää loppukesän kuivuus karummilla kasvupaikoilla tai harvennuksen aiheuttama valoshokki 
yhdessä kasvaneen lisääntymismateriaalin määrän kanssa. Suomessa lajin tuhot ovat olleet 
tähän saakka pienialaisia, ja ne rajoittuvat yleensä paahteisiin aukonreunametsiin. Janika- ja 
Pyry-myrskyjen tuhoalueen puissa tähtikirjaajia tavattiin paikoin kuitenkin erittäin runsaasti.  
 
Pystynävertäjä (Tomicus piniperda) ja vaakanävertäjä (Tomicus minor) (ytimennävertäjät) 
ovat vahingollisimpia mäntyjen hyönteistuholaisia. Pystynävertäjät lisääntyvät männyn paksun 
kuoren alla, jonne kuoriaiset kaivavat rungon pituussuuntaiset emokäytävänsä, jotka 
myöhemmin pihkottuvat. Vaakanävertäjät puolestaan lisääntyvät männyn ohuen kuoren alla. 
Lisääntymään valmistautuvat ytimennävertäjät syövät versoja puiden latvuksissa aiheuttaen 
kasvainmenetyksiä ja sen seurauksena kasvutappioita. Puiden latvat harsuuntuvat ja pitkään 
jatkuvien tuhojen seurauksena latvat kuivuvat. Ytimennävertäjät voivat osallistua myös 
heikentyneiden pystypuiden tappamiseen. Iskeytyessään kuoren alle lisääntymään ne ovat 
pääsääntöisesti sekundaarisia, eli ne iskeytyvät jo heikentyneisiin puihin. Ytimennävertäjiä 
esiintyy kaikilla männyn kasvupaikoilla, missä on sopivaa, tuoretta, lisääntymismateriaalia 
tarjolla. Kangasmailla tuholainen on yleisempi kuin turvemailla. Tuhot voivat jatkua vuodesta 
toiseen samalla paikalla, jos lähistöllä on tarjolla sopivia lisääntymispaikkoja. Tällöin syönnistä 
voi aiheutua huomattavia, yli 50 % kasvutappioita. Pahoja esimerkkejä 
ytimennävertäjätuhojen etenemisestä ovat sahojen, puunjalostuslaitosten ja vakituisten 
puutavaran välivarastopaikkojen lähimetsät.  
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Kaarnakuoriaisten lisäksi vaurioituneissa rungoissa lisääntyy myös muita kovakuoriaisia, 
kuten sarvijääriä ja kärsäkkäitä. Sarvijääristä kasvavalle puustolle vaarallisimpiin kuuluvat 
kuusijäärät (Tetropium spp.) jotka pystyvät iskeytymään myös terveisiin puihin. Ne eivät 
kuitenkaan ole aiheuttaneet laajoja tuhoja, vaan lähinnä yksittäisten puiden tai puuryhmien 
kuolemia. Kärsäkkäisiin kuuluvat tukkimiehentäit ja pikikärsäkkäät ovat merkittäviä 
taimituholaisia. Tukkimiehentäit lisääntyvät pääosin kannoissa, mutta pikikärsäkkäät, joita on 
useita lajeja, voivat lisääntyä puutavarassa, hakkuutähteissä ja kannoissa. Sekä 
tukkimiehentäit että pikikärsäkkäät voivat lisääntyä myrskytuhopuissa merkittävästi.  
Puupinoissa lisääntyviä hyönteisiä ovat muun muassa pystynävertäjä, okakaarnakuoriainen, 
eräät pikikärsäkkäät ja sarvijäärät männyllä sekä kirjanpainajat, kuusentähtikirjaajat, 
monikirjaajat, eräät pikikärsäkkäät ja sarvijäärät kuusella. Havutikaskuoriainen aiheuttaa 
teknistä vioitusta kaikilla havupuillamme. Lehtipuillakin on omat lajinsa, mutta toistaiseksi 
niiden merkitys kasvavien puiden tuholaisina tai puiden tappajina on ollut melko pieni. 
 
Taloudellisesti merkittäviä metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä ovat Suomessa myös 
mäntypistiäiset, erityisesti pilkkumäntypistiäinen (Diprion pini) ja ruskomäntypistiäinen 
(Neodiprion sertifer), sekä mäntymittari (Bupalus piniarius), joiden toukat syövät mäntyjen 
neulasia. Nämä lajit aiheuttavat ajoittain laajoja tuhoja, joista aiheutuu lähinnä kasvutappioita. 
Neulastuholaiset tappavat valtapuustoa vain, jos tuhot jatkuvat voimakkaina useita vuosia 
peräkkäin. Erityisesti ruskomäntypistiäinen hyötyy kuivista kesistä ja tuhojen arvellaan olevan 
lisääntymässä, mikäli ilmasto lämpenee. Mäntypistiäisistä ruskomäntypistiäinen on yleisempi. 
Sen toukat elävät kaikenikäisissä männyissä ja syövät vanhempia neulasia yleensä kesä-
heinäkuussa. Terveet ja voimakkaat puut selviytyvät vaurioista. Noin 5-6 vuoden välein 
tavataan paikallisia joukkoesiintymiä, joiden aikana toukat syövät männyt lähes 
neulasettomiksi. Laajoja joukkoesiintymiä on esiintynyt 20 - 30 vuoden välein. Neulasten 
menetys kolmena peräkkäisenä vuotena merkitsee kymmenessä vuodessa noin 40 prosentin 
kasvun menetystä. Heikentyneet puut altistuvat myös muille tuhonaiheuttajille. Laajimmat 
viimeaikaiset hyönteistuhot ovat olleet juuri ruskomäntypistiäisen aiheuttamia. 
Ruskomäntypistiäiset aiheuttivat 2005 - 2009 neulastuhoja yli 500 000 hehtaarin alueella 
pääasiassa Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
metsäkeskusten alueella. Pienialaisempia tuhoja ilmoitettiin Rannikon alueelta, Pohjois-
Karjalasta ja Lounais-Suomesta. Vuonna 2008 Uudenkaupungin alueella esiintyneet tuhot 
saatiin monisärmiöviruksen ruiskutuksilla kuriin ja myös Saimaan ympäristössä ankarimmat 
tuhot olivat jo ohi. 
 
Pilkkumäntypistiäinen on tuholaisena paikallinen ja sukulaistaan ruskomäntypistiäistä 
harvinaisempi laji. Vuosina 1997 - 1999 pilkkumäntypistiäisen eriasteisia tuhoja oli 500 000 
hehtaarin alueella. Tuhoja esiintyi Satakunnassa sekä laajalla vyöhykkeellä, joka ulottui 
Pohjois-Karjalasta Pohjois-Savon ja Keski-Suomen kautta Etelä-, Keski- ja 
Pohjoispohjanmaalle sekä Kainuun eteläosiin. Pilkkumäntypistiäisen aiheuttamat tuhot ovat 
vakavampia kuin ruskomäntypistiäisen, koska se syö kaiken ikäisiä neulasia ja puiden 
toipumiskyky heikkenee. Puiden kuolleisuus on huomattavasti suurempaa 
pilkkumäntypistiäistuhossa kuin ruskomäntypistiäistuhossa. 
 
Tähtikudospistiäinen (Acantholyda posticalis) on toukkana männynneulasia syövä hyönteinen, 
joka viihtyy lämpimillä hiekkamailla. Sen aiheuttamat tuhot ovat vakavia, koska kaikkiin 
neulasikäluokkiin kohdistuva tuho tapahtuu keskellä kesää. Neulasettomiksi syötyjen 
mäntyjen hengitys jatkuu loppukesän kuluttaen voimavaroja. Uusien versojen alkaessa 
kasvaa seuraavana keväänä, versot saattavat kuihtua, koska yhteyttäviä neulasia on liian 
vähän ylläpitämään kasvua. Tällöin männyt kuolevat. Suomessa tähtikudospistiäinen on 
aiheuttanut aikaisemmin vain hyvin pienialaisia tuhoja. Keski-Euroopassa tuhot ovat olleet 
vakavia ja kestäneet yleensä parikymmentä vuotta. Laajimmat tuhot on havaittu Puolassa, 
jossa vuosina 1910–1950 tuho vaurioitti 250000 ha mäntymetsiä. Tuhot ovat pitkäaikaisia, 
koska tähtikudospistiäisen kehitys kestää pitkään, jolloin myös luontaisten kantaa rajoittavien 
tekijöiden kehittyminen merkittäviksi hidastuu. Ensimmäinen laaja tähtikudospistiäisen 
aiheuttama tuho havaittiin Yyterissä vuonna 2006. Tuho jatkuu edelleen ja kuolleita mäntyjä 
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on jouduttu hakkaamaan lähes 200 ha alueelta. Tähtikudospistiäistä on torjuttu metsän 
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain nojalla valtion varoin kesällä 2011. 
 
Mäntymittari (Bupalus piniarius) aiheuttaa vakavia neulastuhoja aika ajoin mäntymetsissä. 
Viimeisin laaja mäntymittarituho sattui 1980-luvun lopulla Kontiolahdella, Jaamankankaalla. 
Silloin torjunnassa käytettiin diflubentsuronia noin 1000 hehtaarin alueella ja tuhot loppuivat. 
 
Sienitaudit 
 
Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan sienitaudit ovat merkittävin metsiemme terveyttä 
heikentävä tuhonaiheuttajaryhmä. Sienitaudit olivat vuosina 1992 - 2000 alentaneet 
inventoinnissa käytettävän metsikön laatuluokkaa yhteensä 6,1 prosentilla metsämaan pinta-
alasta. Tarkkoja laskelmia sienitautien aiheuttamista tappioista ei ole käytettävissä. On 
kuitenkin esitetty arvioita, joiden mukaan taloudelliset menetykset yltäisivät vuosittain 
kymmenistä miljoonista jopa yli sataan miljoonaan euroon. 
 
Suomen metsissä esiintyy laaja joukko puissa tauteja aiheuttavia sieniä, joista vain pienellä 
osalla on taloudellista merkitystä. Kuusenjuurikääpä on taloudellisesti haitallisin sienitauti. Se 
aiheuttaa juuristosta korkealle runkoon nousevaa tyvilahoa erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomen 
kuusikoissa. Myös toisesta juurikääpälajista, männyllä tyvitervastautia aiheuttavasta 
männynjuurikäävästä, koituu metsätaloudelle vuosittain huomattavia tappioita. Juurikäävän 
vaivaamat puut kaatuvat tai katkeilevat terveitä puita helpommin kovalla tuulella, joten 
juurikääpä lisännee myrskytuhoja metsissämme. 
 
Juurikäävän yleistyminen metsissämme on pitkälti seurausta 1960-luvulla käyttöön otetuista 
kesähakkuista, sillä tuoreet kannot ja puunkorjuun aiheuttamat juuri- ja juurenniskavauriot 
ovat sienen pääleviämistie terveeseen metsikköön. Sienen tuhot jatkuvat ja lisääntyvät 
kasvupaikalla myös seuraavassa puusukupolvessa ilman erityistoimia uudistamisen 
yhteydessä. Kesähakkuissa juurikäävän leviämistä voidaan torjua ja torjutaan aktiivisesti 
kaatosahauksen yhteydessä kantoihin levitettävällä harmaaorvakkasienivalmisteella tai 
urealiuoksella. 
 
Muita tärkeitä pääpuulajejamme vaivaavia sienitauteja ovat tervasroso, männynversosurma, 
runsaslumisilla alueilla männyntaimien tappava männyntalvihome sekä ruostetaudit ja 
karisteet. Ruostetaudeista yleisiä ovat kuusensuopursuruoste, koivunruoste ja 
männynversoruoste, karisteista männynharmaakariste, männynkariste sekä kuusenkariste. 
Taudit esiintyvät epidemialuonteisesti ja niistä aiheutuu juurikäävästä poiketen tuhoja vain 
ajoittain. Taudinaiheuttajien vaikutus puuhun jää vain lyhytaikaiseksi ja puut toipuvat tuhosta. 
Taudit aiheuttavat kuitenkin kasvutappioita, ja sienitautien heikentämä puu on otollinen kohde 
muille tuhonaiheuttajille. 
 
Laajat vakavat tuhoja aiheuttavat sienitautiepidemiat ovat toistaiseksi olleet Suomessa melko 
harvinaisia. Ilmaston lämpeneminen ja sen myötä maamme rajojen ulkopuolelta mahdollisesti 
leviävät tulokaslajit voivat tuoda mukanaan uudenlaisia riskejä. Sienitautien osalta 
metsätaloudellisesti tärkeiden puulajien osalta riski ei näytä kovin suurelta. Suurin riski lienee 
juurikääpätuhojen leviäminen pohjoiseen päin.. 
 
Myrskytuhot 
 
Laajoja myrskytuhoja on 2000-luvulla esiintynyt Suomessa neljä kertaa. Pyry- ja Janika-
myrskyt kaatoivat 7,3 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2001. Seuraavana vuonna Unto-
ukkosmyrsky kaatoi yhden miljoonan kuutiometrin verran puuta. Vuoden 2010 myrskyissä 
kaatui 8,1 miljoonaa kuutiometriä ja viimeisimmässä, vuoden 2011 lopulla riehuneessa 
myrskyssä puuta kaatui arvion mukaan noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Jos myrskytuhoja ei 
saada korjattua ajoissa, voivat niihin iskeytyä hyönteiset.  
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Ensimmäisenä heikentyneisiin tai kaatuneisiin puihin iskeytyvät yleensä kovakuoriaisiin 
kuuluvat kaarnakuoriaiset. Jos myrskyt sattuvat peräkkäisinä vuosina, kuten nyt on Suomessa 
tapahtunut, seuraustuhojen riski on suuri. Juurineen kaatuneiden myrskypuiden riskiä lisää 
se, että ne ovat kirjanpainajille sopiva kasvualusta kahtena peräkkäisenä vuonna ja kannat 
voivat alkutilanteesta riippuen runsastua nopeasti vaarallisen korkealle tasolle. 
 
Ruotsissa Gudrun-myrsky kaatoi 75 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2005. Tämän lisäksi 
myös Per-myrsky kaatoi puuta 12 miljoonaa kuutiometriä. Näiden myrskyjen jälkeen Ruotsissa 
ovat kirjanpainajatuhot lisääntyneet hälyttävästi ja viime keväänä ruotsalaiset asiantuntijat 
arvioivat, että siihen mennessä kirjanpainaja oli tuhonnut 4 miljoonaa kuutiometriä puuta.  
 
Nisäkkäät 
 
Hirvieläimet ovat suurin yksittäinen tuhonaiheuttaja taimikoissa. Hirvituhojen torjunnasta ja 
hirvituhokorvauksista säädetään riistavahinkolaissa. Viime vuosina hirvikantaa on vähennetty 
määrätietoisesti. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemien arvioiden mukaan talvella 
2011 - 2012 koko maassa oli 95 000 hirveä, kun vuosituhannen vaihteessa talvikanta oli 
suurimmillaan 140 000 hirveä. 
 
Talven 2008–2009 ennätyssuuret myyräkannat aiheuttivat kaikkien aikojen pahimmat tuhot 
taimikoissa Joensuu-Kokkola -linjan eteläpuolella. Pahiten kärsivät Suomen metsäkeskuksen 
Hämeen-Uudenmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon 
alueyksiköiden alueiden taimikot. Täysin tuhottuja taimikoita on eteläisessä Suomessa arvioitu 
olleen ainakin 18 000 hehtaaria ja lievemmin vahingoittuneita vielä tätäkin enemmän. 
Pahimmat tuhot aiheuttivat peltomyyrät, mutta myös metsämyyrien kannat olivat erittäin 
runsaat. Pohjois-Suomessa koettiin kaikkien aikojen myyrähuippu syksystä 2010 syksyyn 
2011.  
 
Vieraslajit 
 
Vieraslajiksi kutsutaan sellaista luontoon levinnyttä lajia, joka ei alun perin ole kuulunut 
ekosysteemiin eikä olisi pystynyt sinne omin neuvoin leviämään. Vieraslaji on ylittänyt 
luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ihmisen tietoisella tai 
tahattomalla myötävaikutuksella. Potentiaalinen vieraslaji on eliölaji, jonka saapuminen 
välillisesti tai välittömästi maahan ihmisen tuomana on mahdollista. Laji ei välttämättä ole 
haitallinen. Tulokaslajilla tarkoitetaan puolestaan maahamme äskettäin (parin viime 
vuosisadan aikana) itse levittäytynyttä eliölajia. Osa tulokaslajeista on sellaisia, joiden 
levinneisyysalue on lähialueilta luontaisesti laajenemassa. Leviämistä saattavat edesauttaa 
lämpöoloiltaan suotuisat ajanjaksot ja sopivat tuulet. Rajanveto vieraslajien ja tulokaslajien 
välillä on etenkin kasveissa vaikeaa, koska niiden esiintymisalue on vaihdellut suuresti 
ilmaston muutosten seurauksena, ja ne voivat säilyä siemeninä jopa vuosisatoja. Esimerkkejä 
tulokaslajeista ovat muun muassa villisika ja merimetso. 
 
Vieraslajeista esimerkiksi maanosasta toiseen siirtyneet patogeenit ja hyönteiset ovat 
aiheuttaneet metsissä katastrofeja ympäri maailmaa. Lajien leviämisreitteinä ovat olleet mm. 
taimet ja koristekasvit sekä käsittelemätön puutavara ja puinen pakkausmateriaali. 
Suomalaisille metsäpuille erityisen uhan muodostavat muualla esiintyvät tunnetusti vaaralliset 
eliölajit esimerkkinä mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus), lepän Phytophthora, 
tammen äkkikuolema (Phytophthora ramorum) ja hollanninjalavatauti (Ceratocystis ulmi), 
saarnensurma (Hymenoscyphus albidus) sekä pohjoisamerikkalaiset ruosteet ja 
kaarnakuoriaiset. 
 
Tällä hetkellä kasvinterveyslaissa määritellyistä vaarallisista kasvintuhoojista metsätaloudelle 
pahimpina uhkina voidaan pitää mäntyankeroista  (Bursaphelenhus xylophilus) sekä kahta 
aasialaista runkojäärälajia, aasianrunkojäärää (Anoplophora glabripennis) ja 
kiinanrunkojäärää (Anoplophora chinensis). Mäntyankeroinen on mikroskooppisen pieni 
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sukkulamato, joka elää havupuissa. Mäntyankeroinen on aiheuttanut pahoja tuhoja Pohjois-
Amerikan ja Aasian havumetsissä, ja se voisi elää männyissä myös Suomessa. 
Aasianrunkojäärä ja kiinanrunkojäärä uhkaavat levitä puolestaan Aasiasta Eurooppaan. 
Molemmat lajit ovat erittäin haitallisia lehtipuiden tuholaisia.  
 
Metsätuhojen estäminen 
 
Metsien terveyttä voidaan ylläpitää monin tavoin käytännön metsätaloudessa. Useimpiin 
metsätuholaisiin ja sienitauteihin voidaan vaikuttaa tehokkaammin ennakoivilla toimenpiteillä 
kuin alkuun päässeiden tuhojen torjunnalla. Tämä edellyttää sekä kasvatettavan puulajin 
kasvuvaatimusten että taudinaiheuttajien elin- ja leviämistapojen hyvää tuntemusta. Yleisesti 
esiintyvien tuholaisten ja sienitautien biologia tunnetaan jo melko hyvin. Ajan tasalla 
pysyminen ja mahdollisiin uusiin metsänterveysongelmiin varautuminen edellyttävät kuitenkin 
jatkuvaa tuhotilanteen seurantaa ja korkeatasoista metsäpatologista ja metsäentomologista 
tutkimusta. Monimuotoisuuden lisäämiseen tähtäävien keinojen vaikutuksia metsätuhojen 
määrään ei tunneta vielä riittävän hyvin. 
 
Sinänsä häiriöt kuuluvat metsään, eikä metsätuhoja pystytä koskaan täysin estämään. 
Hyönteistuhoja voidaan estää parhaiten pitämällä tuhohyönteisten kannat mahdollisimman 
alhaisena. Tämä onnistuu parhaiten aktiivisella metsänhoidolla, vanhojen ja tuhoille alttiiden 
metsiköiden riittävän aikaisilla hakkuilla sekä rajoittamalla kesäaikaista havupuun varastointia 
ja vahingoittuneiden puiden säilyttämistä metsissä. Pahimpien tuhohyönteisten populaatiot 
pysyvät alhaisella tasolla, kun niiden lisääntymispaikoiksi ei ole tarjolla tuoretta kuoripäällistä 
havupuutavaraa. Mikäli havupuutavaraa ei ole mahdollista kuljettaa pois tai kyseessä on 
pysyväisluontoinen varastopaikka, on poiskuljettamiselle olemassa myös useita vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä. Puutavara voidaan kuoria, peittää, sadettaa jatkuvasti kahden kuukauden ajan 
kesäkuun alusta lähtien tai käsitellä torjunta-aineilla. Puutavara voidaan myös sijoittaa 
riittävän kauaksi saman puulajin metsiköstä. On myös olemassa valmiste, jolla tuholaisia 
voidaan torjua kemiallisesti puutavarapinoissa. Kemiallinen torjunta on kuitenkin suhteellisen 
kallista, aine on vesieliöille vaarallinen eikä voida käyttää vesistöjen läheisyydessä. 
Puutavaran poiskuljetuksen vaihtoehtoiset toimenpiteet sopivat ainespuulle, mutta 
energiapuuksi tarkoitetun puutavaran hankintaketjussa ne eivät useinkaan toimi niistä 
aiheutuvien kustannusten ja laatua heikentävien syiden takia. 
 
Kattava ja hyväkuntoinen metsätieverkosto helpottaa metsätuhojen torjuntaa. Suomen 
talousmetsiin on luotu 1930-luvulta alkaen varsin kattava metsätieverkosto. Metsäteiden 
kunnosta huolehtiminen parantaa valmiutta toimia nopeasti ja tehokkaasti metsäpalon, 
myrskyn tai muun laajan ja äkillisen metsätuhon sattuessa. 
 
Kantojen käsittely biologisella torjunta-aineella tai urealiuoksella on avainasemassa 
juurikääpätuhojen torjunnassa. Juurikääpää voidaan torjua myös mekaanisesti poistamalla 
kannot uudistusalalta. Kantokäsittelyä ja juurikäävän mekaanista torjuntaa tuetaan tällä 
hetkellä valtion kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain rahoituksella.  
 
Uudistamisessa käytetyn metsänviljelyaineiston alkuperällä on suuri vaikutus metsikön 
tuhokestävyyteen ja alkuperältään sopivan aineiston käyttö kuuluu sertifiointiperusteisiin. 
Kasvupaikan ilmasto-olosuhteisiin sopeutumattoman metsänviljelyaineiston käyttö johtaa 
ennemmin tai myöhemmin metsänterveysongelmiin tai jopa laajoihin metsätuhoihin.  
 
Monimuotoisuus 
 
Suomen luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä turvaamaan on laadittu kansallinen 
toimintaohjelma (Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja 
toimintaohjelma 2006–2016), jonka pohjana on biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n 
yleissopimus. Yksi ohjelman tavoitteista on, että metsien lajiston ja luontotyyppien 
uhanalaistumiskehitys pysäytetään kattavan suojelualueverkoston ja talousmetsien 
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luonnonhoidon avulla. Ilman suojelutoimia monet harvinaiset metsien luontotyypit sekä niissä 
elävät kasvi- ja eläinlajit ovat vaarassa hävitä. Suomessa metsien luonnon monimuotoisuuden 
turvaamista on tehostettu lisäämällä suojeltujen metsien määrää, parantamalla ennallistamalla 
suojeltujen metsien laatua sekä kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa. 
 
Suojelualueiden verkostoon kuuluvat säädöksillä perustettujen alueiden lisäksi myös 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat toteuttamattomat luonnonsuojeluohjelmavaraukset. Näitä 
valtioneuvoston periaatepäätöksillä suojeltavaksi varattuja alueita hankitaan valtiolle 
ostamalla ja maata vaihtamalla. Alueista muodostetaan lailla tai asetuksella lakisääteisiä 
suojelualueita. Vuonna 2010 hankittiin valtion omistukseen tai perustettiin yksityisiä 
suojelualueita noin 7 000 hehtaaria. Luonnonsuojelualueiden hoidossa pääperiaatteena on 
luonnonprosessien jatkuminen. Joillakin aiemmin talouskäytössä olleilla suojelualueiden osilla 
alueen paluuta luonnontilaan nopeutetaan ennallistamistoimenpiteillä. Metsähallitus vastaa 
valtion omistamien suojelualueiden ennallistamisesta ja luonnonhoidosta. Vuonna 2010 näillä 
alueilla tehtiin erilaisia ennallistamistoimenpiteitä noin 1 800 hehtaaria; kaikkiaan 
ennallistamista on vuosina 2003–2010 tilastoitu lähes 33 000 hehtaaria.  
 
Monimuotoisuuden turvaamisessa keskeistä on myös talousmetsien käsittely, koska 
metsistämme noin 90 prosenttia on talousmetsiä. Suuri osa uhanalaisista metsälajeistamme 
on lahopuusta riippuvaisia ja lahopuustolla on suuri merkitys metsäisten luontotyyppien 
kannalta. Tämän vuoksi lahopuun säilyttäminen ja lisääminen on tärkeää monimuotoisuuden 
lisäämisen kannalta. Lahopuun määrä on lisääntynyt viime vuosina metsä- ja kitumaalla ollen 
Etelä-Suomessa 3,2 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 7,6 m3/ha. Luonnon monimuotoisuudelle 
metsätuhot voivat olla myös hyödyksi lahopuun määrän lisääntyessä. 
 
Lahopuun määrää pidetään yhtenä tärkeimmistä metsän monimuotoisuutta kuvaavista 
indikaattoreista. Uhanalaisten ja vaateliaiden metsälajien elinoloihin voidaan myötävaikuttaa 
talousmetsien luonnonhoidon keinoin lahopuun määrää kasvattamalla. Suomessa on arvioitu 
esiintyvän noin 4 000 – 5 000 lahopuusta riippuvaista eliölajia, mikä on noin viidesosa 
metsälajien kokonaismäärästä. Lisäksi jotkut lajit ovat välillisesti riippuvaisia lahopuun 
tarjoamasta suojasta ja ravinnosta, kuten esimerkiksi valkoselkätikka ja muut kolopesijät. 
Paitsi monimuotoisuuden kuvaajana, lahopuustolla on tärkeä merkitys myös osana metsän 
hiilivarantoa. Nykyisten metsänhoitosuositusten mukaisesti uudistusaloille jätetään 
kasvamaan ja edelleen lahoamaan säästöpuita tai säästöpuuryhmiä, keskimäärin 5–10 runkoa 
hehtaarille. Myös kuolleet pystypuut, kelot, pökkelöt, yksittäiset tuulenkaadot ja maapuut 
pyritään säästämään hakkuissa. 
 
Puunkorjuu ja kausivaihtelut 
 
Kotimaisen puun käytön kilpailukykyä heikentää voimakas kausivaihtelu puun korjuun ja 
kuljetuksen työmäärissä. Kausivaihtelun perussyynä on, että suuri osa hakkuista on 
mahdollista toteuttaa vain talviaikaan, jolloin jäätynyt maapohja kantaa hakkuukoneita ja 
metsätraktoreita. Toinen merkittävä syy on alempiasteisille teille määritellyt rajoitukset 
korjuukaluston siirrolle ja puutavaran autokuljetukselle. Tiestön heikko kantavuus sulkee 
merkittäviä metsäalueita toiminnan ulkopuolelle erityisesti kelirikkoaikaan huhti - kesäkuussa. 
 
Suurin puunkorjuukaluston tarve ajoittuu talvikuukausille tammi-maaliskuulle. Metlan tilastojen 
mukaan vuosina 1999 - 2008 tammi-maaliskuussa tarvittiin puunkorjuussa keskimäärin noin 
1800 hakkuukonetta, 2000 metsätraktoria ja 1500 puutavara-autoa. Näihin tarvitaan 
työntekijöitä kaksi per kone kaksivuorotyöhön. Tällöin käytettävissä oleva kone- ja 
kuljettajakapasiteetti ovat täyskäytössä. Sen sijaan hiljaisimpaan aikaan kesä-heinäkuussa 
hakkuukoneita tarvittiin noin 40 %, metsätraktoreita noin 45 % ja puutavara-autoja noin 20 % 
vähemmän kuin talvikaudella.  
 
Lisäkustannuksia puunhankintaan aiheutuu, kun henkilö- ja kalustoresursseista on talvella 
huippukysyntä ja sama resurssi on kesällä vajaakäytössä. Talvikorjuusta kertyy puuta 
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merkittävästi enemmän kuin mitä tuotantolaitokset tarvitsevat välittömästi raaka-aineeksi. 
Tämän takia puuta on varastoitava kesäkauden käyttöä varten. Käytännön 
varastointitoimenpiteet, varastoihin sitoutunut pääoma ja puun laadun heikkeneminen 
varastoinnin aikana aiheuttavat myös merkittäviä lisäkustannuksia. 
 
Metsäteho Oy tekemän tutkimuksen mukaan kausivaihtelu aiheuttaa teollisuudelle vuosittain 
noin 100 miljoonan euron suuruusluokkaa olevat lisäkustannukset verrattuna siihen 
vaihtoehtoon, että puuhuolto olisi mahdollista järjestää tasaisesti ympäri vuoden. 
 
Energiapuun korjuu 
 
Euroopan unionin tavoitteena on ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen pitkällä aikavälillä 
kahteen asteeseen. Euroopan unionin vuoden 2020 välitavoitteena on muun muassa lisätä 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 20 prosenttiin. Tavoitteet uusiutuvien energialähteiden 
käytön lisäämisestä ja kasvihuonekaasujen vähentämisestä ovat Euroopan unionin 
jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovia. Euroopan unioni edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan 
energian osuuden energian loppukäytöstä 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa 
käytettävistä uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin puu ja 
puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia. Uusiutuvien 
energialähteiden merkitys energiantuotannon päästöjen vähentämisessä ja energiahuollon 
järjestämisessä on merkittävä. Metsähakkeen raaka-ainetta ovat metsänhoitotöiden ja puun 
korjuun yhteydessä syntyvä oksa- ja latvusmassa, pienpuu, kannot ja juurakot. Noin 
kolmannes metsähakkeen potentiaalista on nuorissa metsissä eli pienpuuhaketta. 
 
Tarkistetussa Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 (KMO 2015) metsähakkeelle on asetettu 
tavoitteeksi 10–12 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2015 mennessä. Hallituksen ilmasto- ja 
energiapolitiikan ministerityöryhmän asettamassa Uusiutuvan energian velvoitepaketissa on 
tavoitteena nostaa metsähakkeen vuotuinen lämpö- ja voimalaitoskäyttö 12–13 miljoonaan 
kuutiometriin (90 PJ) vuoteen 2020 mennessä. (Tarkista) Metsähakkeen teknis-taloudellisiksi 
tuotantomahdollisuuksiksi on arvioitu 12–15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Näistä syistä 
energiapuun korjuu ja varastointi olisi pyrittävä ottamaan huomioon ehdotetussa 
metsätuholaissa. 
 
Lain säännösten noudattamisen valvonta 
 
Metsätuholain noudattamista valvoo Suomen metsäkeskus (ennen 1.1.2012 alueelliset 
metsäkeskukset). Suomen metsäkeskus on tehnyt koko Suomen alueella vuosittain 
systemaattiseen otantaan perustuvia havupuutavaran välivarastoinnin tarkastuksia lain 
voimaantulosta saakka. Alueyksiköiden alueella on tarkastettu otantaan tulevat peruskartan 
ruudut. Ruudun alueella olevista tienvarsivarastojen mäntypinot on tarkastettu ja vuodesta 
2011 lähtien myös kuusipinot. Esimerkiksi vuonna 2011 Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö 
tarkasti yhteensä 21 kpl otantaruutua (2 x 2 km).  Käytännössä tämä tapahtui ajamalla läpi 
kaikki otantaruuduille sijoittuvat tiet. Vuonna 2011 otantaruutujen tarkastamiseen käytettiin 13 
henkilötyöpäivää. Otannan valmisteluun kirjattiin 2 henkilötyöpäivää ja tulosten koostamiseen 
3 henkilötyöpäivää. Ruutuotannan kokonaistyöpanos oli siis 18 henkilötyöpäivää. Koko 
Suomen alueella tarkastettiin ajamalla läpi 385 otantaruutua. Ruutujen määrä vaihteli 
alueyksiköittäin 14 (Kaakkois-Suomi) ja 62 (Lappi) välillä. Ruutuotannan lisäksi Suomen 
metsäkeskus on valvonut havupuun välivarastointia koskevien säännösten noudattamista 
yleisvalvontana muiden metsäkeskuksen viranomaistehtäviin liittyvien maastokäyntien 
yhteydessä. Vuonna 2011 tähän käytettiin Hämeen-Uudenmaan alueyksikön alueella työaikaa 
arviolta yhteensä 5 henkilöpäivää. Yhteensä lainvalvontaan on siis käytetty Hämeen-
Uudenmaan alueella 23 työpäivää ja koko Suomen alueella noin 300 henkilötyöpäivää. 
 
Tarkastuksissa löydetty mäntypuutavaran määrä on vaihdellut vuosina 2004 - 2011 välillä 1,8 
m3/km2 – 4,4 m3/km2. Keskimäärin mäntypuutavaraa on tarkastuksissa löydetty noin 3 m3/km2, 
mitä voidaan pitää vähäisenä. On otettava huomioon, että tarkastukset myös suoritetaan 
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ennen aikarajojen umpeutumista, jotta metsäkeskuksella on vielä mahdollisuus huomauttaa ja 
puunomistajalla toimia ennen määräaikojen umpeutumista. Kuusipuutavaran määrä vuonna 
2011 vaihteli 0-5 kuutiometrin välillä neliökilometriä kohti. Vuonna 2011 tarkastetuissa 
energiapuupinoissa on puumäärä puolestaan vaihdellut Lapin nollasta kuutiometristä Etelä-
Suomen 26 kuutiometriin neliökilometrillä. Energiapuuhun on laskettu mukaan sekä mänty- 
että kuusipuutavara, jonka tyviläpimitta on yli 5 cm. Puutavara on siis pääsääntöisesti saatu 
korjattua pois metsistä aikarajoihin mennessä.  Alueellisia poikkeuksia vähäisiin määriin 
kuitenkin esiintyy erityisesti laajojen myrskyjen jälkeisinä kesinä. Esimerkiksi Kaakkois-
Suomessa, jossa riehuivat myrskyt vuonna 2010, mäntypuutavaraa oli vuoden 2011 kesällä 
kuljettamatta pois selvästi keskiarvoa enemmän, noin 14 m3/km2.  
 
Vahingoittuneiden puiden määrää metsissä ei ole valvottu systemaattisesti metsäkeskuksissa. 
Maa- ja metsätalousministeriö on ohjeistanut Suomen metsäkeskusta siten, että metsän 
hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevien säädösten noudattamista tulee valvoa Suomen 
metsäkeskuksen muuhun toimintaan liittyvien maastokäyntien yhteydessä. 
 
Jos tarkastuksissa tai muiden maastokäyntien yhteydessä on ilmennyt huomautettavaa ja 
kyseessä on vähäinen laiminlyönti, on metsäkeskuksen alueyksikkö antanut suullisen tai 
kirjallisen huomautuksen toimenpide-esityksineen. Huomautus on sisältänyt velvoitteen 
ilmoittaa metsäkeskuksen alueyksikölle milloin ja mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi 
on ryhdytty. Milloin on ollut syytä epäillä, että pelkkä huomautus ei riitä tai mikäli kyseessä on 
selkeä ja laajamittainen määräysten laiminlyönti, on ollut mahdollista käyttää metsätuholain 
mukaisia pakkokeinoja. Käytännössä niitä on käytetty hyvin vähän. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen metsäkeskus ovat vuosittain tiedottaneet lain 
vaatimusten noudattamisesta. Metsätuholain kohtuullistamissäännöstä (2 § 2 momentti) on 
sovellettu yksittäistapauksissa. Esimerkiksi vuonna 2005 paperiteollisuuden työkiista aiheutti 
ongelmia puunkorjuuketjulle. Tällöin maa- ja metsätalousministeriö tiedotti, että "puun 
varastointi pitäisi pyrkiä järjestämään siten, ettei ympäröivien metsien terveyttä heikennetä. 
Laissa säädettyä velvollisuutta puutavaran poistamiselle ei kuitenkaan ole, jos siitä aiheutuu 
kohtuuttoman suuria kustannuksia. Jos lain noudattamisessa oli ylitsepääsemättömiä 
vaikeuksia, tuli puutavaran omistajan olla yhteydessä alueensa metsäkeskukseen." Vuonna 
2010 kohtuullistamissäännöstä on sovellettu niissä yksittäistapauksissa, kun kaatuneet puut 
sijaitsevat saaressa jonne ei ole siltaa, kantamattomilla turvemailla tai kun puiden 
lähikuljetusmatkat ovat pitkät suhteessa korjattavaan puuerään. 
 

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö 
 
Ruotsi 
 
Ruotsin metsänhoitoa koskevassa laissa (skogsvårdslagen (1979:429)) 29 §:ssä on annettu 
valtuus metsänhoitoa harjoittavalle viranomaiselle (Skogsstyrelsen) antaa normeja 
hyönteisten hävittämistä koskien. 
 
Ruotsin metsähallitus on päivittänyt metsätuhoja koskevia säädöksiä, jotka tulivat voimaan 1. 
tammikuuta 2012. 
 
Ruotsin metsähallituksen antamissa säädöksissä maa on jaettu pohjoiseen ja etelään. Pohjoiseen 
katsotaan kuuluvaksi Norrbottenin, Västerbottenin, Jämtlannin ja Transstrands, Särnan ja Idren 
pitäjät Taalainmaan läänissä. Etelään katsotaan kuuluvaksi Gävleborgin lääni ja Taalainmaan lääni 
lukuun ottamatta Transstrandin, Särnan ja Idren pitäjiä Taalainmaan läänistä. Kaikki tästä etelään 
olevat läänit katsotaan kuuluvaksi eteläiseen alueeseen. 
 
Määräykset koskevat myös maata, joka ei ole metsämaata. Määräykset eivät koske tunturien 
viereistä metsää, joka on määritelty Ruotsin metsähallituksen määräyksessä (SKSFS 1991:3). 
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Määräykset eivät koske vahingoittunutta metsää metsäisellä joutomaalla. Käsite metsäinen 
joutomaa on sama kuin 2 §:n määritelmä Ruotsin metsänhoitoa koskevassa laissa (1979:429). 
Määräykset eivät koske myöskään metsää, jota koskee maakaaren 7 luvun 3 §:n mukainen 
luonnonhoitosopimus, jonka tarkoituksena on lahopuun määrän lisääminen. Määräykset eivät 
koske myöskään kantoja, korkeita kantoja tai kaatuneita kantoja. 
 
Metsäteollisuudella tarkoitetaan tässä määräyksessä kiinteää laitosta puutavaran käsittelyä tai 
polttamista varten. Tuoreella havupuulla tarkoitetaan tuoretta runkopuutavaraa, joka on soveliasta 
tuhohyönteisten lisääntymismateriaaliksi. Runkopuulla tarkoitetaan kokonaisia tai osittaisia puun 
osia ottamatta huomioon sen käyttökohdetta. Tuhohyönteisillä tarkoitetaan pystynävertäjää, 
kirjanpainajaa ja pikkukirjanpainajaa. Määräykset koskevat kaikkia Picea-suvun kuusia, joiden 
tyviläpimitta on yli 10 cm kuoren päältä ja Pinus sylvestris-lajin kovakaarnaisia mäntyjä. Kovalla 
kaarnalla tarkoitetaan harmahtavaa, epäsäännöllisiä ja säröisiä juonteita sisältävää kuorta  
männyn rungon alaosassa. 
 
Erityisistä syistä metsähallitus voi antaa poikkeuksia määräyksistä. 
 
Arvioitaessa onko vielä iskeytymisen kohteeksi joutumaton puutavara sopivaa 
lisääntymismateriaalia kirjanpainajalle ja pystynävertäjälle, vastaus voidaan saada sisäkaarnasta. 
Valkoinen sisäkaarna tarkoittaa, että runko tai puun osat ovat sopivia lisääntymismateriaaliksi. 
Ruskea sisäkaarna tai valkoinen sisäkaarna kapeammissa kuin neljä senttimetrin suikaleissa sitä 
vastoin tarkoittaa, että runkopuu tai puun osat eivät ole sopivaa lisääntymismateriaalia näille 
hyönteisille. Nämä yleiset ohjeet eivät päde kuusentähtikirjaajaan.. 
 
Tuore havupuu, joka voi toimia lisääntymismateriaalina haitallisille hyönteisille 
 
Kun enemmän kuin 5 kuutiometriä tuoretta havupuuta tahallisesti tai tahattomasti vahingoittuu 
hehtaarilla myrskyn, lumituhon, hakkuun, raivauksen tai muun syyn takia, tulee se määrä, joka 
ylittää 5 kuutiometriä kuljettaa pois tai tehdä haitallisille hyönteisille lisääntymismateriaaliksi 
soveltumattomaksi ennen ajankohtia, jotka on lueteltu otsikon "Puutavaran varastointi" alla. 
 
Puutavaran varastointi 
 
Pohjoisella alueella havupuutavaraa, joka hakataan ennen 15. kesäkuuta, ei saa varastoida 15. 
heinäkuuta jälkeen. Lisäksi tuoretta kuusipuutavaraa, joka hakataan kesäkuun 15. päivän ja 
heinäkuun 15. päivän välillä, ei saa varastoida elokuun 15. päivän jälkeen. 
 
Eteläisellä alueella tuoretta havupuutavaraa, joka hakataan ennen 1. kesäkuuta, ei saa varastoida 
1. heinäkuuta jälkeen. Lisäksi tuoretta kuusipuutavaraa, joka hakataan kesäkuun aikana, ei saa 
varastoida 1. elokuuta jälkeen. Tuoreen havupuutavaran, joka hakataan heinäkuun aikana, 
varastointi on kielletty 1. syyskuuta jälkeen. 
 
Määräykset eivät koske tuoretta havupuutavaraa, joka ennen hyönteisten parveilua käsitellään 
niin, että se ei voi toimia lisääntymismateriaalina tuhohyönteisille. Määräyksiä ei tarvitse noudattaa 
myöskään silloin, kun suoritetaan toimenpiteitä siten, että uusi sukupolvi tuhohyönteisiä ei voi 
lähteä havupuutavarasta. Määräykset eivät koske raakaa mänty- ja kuusipuutavaraa, joka 
pohjoisessa 15. heinäkuuta tai etelässä 1. heinäkuuta varastoidaan vähintään 5000 kuutiometriä 
vastaavaa mänty- tai kuusipuutavaraa sisältävään terminaaliin. Määräykset eivät koske myöskään 
metsäteollisuudessa varastoitavaa puutavaraa. 
 
Varastoinnilla tarkoitetaan, että tuore havupuutavara jätetään hakkuualueelle tai varastoidaan 
autotien tai muun paikan varrelle. 
 
Tuore havupuutavara voidaan käsitellä siten, että se ei toimi lisääntymismateriaalina tai että se ei 
mahdollista uutta hyönteissukupolvea. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavasti:  
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Kuoritaan tuore havupuutavara kokonaan viimeistään kaksi viikkoa ennen ajankohtia, jolloin 
varastointikielto astuu voimaan käsittelemättömälle havupuutavaralle. Tuore havupuutavara 
kuoritaan tai kuori painetaan rikki mekaanisesti viimeistään tuhohyönteisten parveilun yhteydessä 
siten, että vähintään 80 prosenttia kuoren pinnasta ei ole enää sopivaa lisääntymismateriaalia 
tuhohyönteisille.  
 
Kolme ylintä kerrosta tuoreen kuusihavupuutavaran pinossa peitetään tai tuoreen 
mäntypuutavaran pino peitetään kokonaan. Peittäminen tulee tehdä ennen haitallisten hyönteisten 
parveilua, jotta se saavuttaa toivotun tuloksen. Peittämisen tulee tapahtua paperilla tai muulla 
materiaalilla, joka ei ole soveltuvaa materiaalia hyönteisten lisääntymismateriaaliksi.  
 
Kolme ylintä kerrosta tuoretta kuusipuutavaraa sisältävässä pinossa, joka varastoidaan ennen 
haitallisten hyönteisten parveilua, kuljetetaan metsäteollisuuteen tai terminaaliin ennen hyönteisten 
parveilua, mutta viimeistään päivänä, jolloin varastointikielto astuu voimaan tai käsitellään tavalla, 
joka estää uuden tuhohyönteissukupolven munimisen. Esimerkki tällaisesta voi olla haketus tai 
kuorinta. 
 
Tuore havupuutavara tuhohyönteisineen haketetaan. Tämä tehdään ennen päivämäärää, jona 
varastointikielto astuu voimaan. Toimenpide on erityisen sopiva tuoreen havupuutavaran 
varastointiin, joka varastoidaan kuivana.  
 
Tuore havupuutavara kastellaan. Tuore mäntypuutavara tulee kastella viimeistään kaksi viikkoa ja 
tuore kuusipuutavara viimeistään neljä viikkoa ennen ajankohtia, jolloin varastointikielto 
käsittelemättömälle havupuutavaralle astuu voimaan. Kastelun tulee kestää vähintään kahdeksan 
viikkoa ja sisältää vähintään 50 millimetriä vettä vuorokaudessa. 
 
Tuore havupuutavara käsitellään hyönteismyrkyllä viimeistään hyönteisten parveilun yhteydessä. 
Tällainen käsittely voidaan tehdä ainoastaan silloin, jos mikään muu toimenpide ei tule kyseeseen. 
 
Norja 
 
Norjan metsälain osassa 9 on käsitelty ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Jos laajoja metsäalueita 
uhkaa hyönteis- tai sienituhot, kunta voi panna täytäntöön ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Tämä 
voi sisältää metsänomistajia koskevia määräyksiä. Tämä koskee myös maita, jotka sijaitsevat 2 
osassa tarkoitetun metsämaan määritelmän ulkopuolella. Ministeriö voi antaa asetuksia kuinka 
toimenpiteet tulisi suorittaa ja kuinka kustannukset tulisi jakaa. Kunnan kustannukset ovat 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuden päätöksellä. 
 
Hirvieläinten laiduntamisesta aiheutuvat vahingot uudistuvalle metsälle tai jos laiduntaminen on 
este velvollisuudelle uudistaa metsä osan yhdeksän mukaan, kunta vastuullisena elimenä voi 
harkita, jos hirvieläinten määrän sääntely on tarpeen laiduntamisesta aiheutuvan paineen 
vähentämiseksi. 
 
Jos metsä on vahingoittunut soveltumattoman metsänhoidon, lahoamisen, tulipalon, tuulen, 
maanvyörymän tai jyrsijöistä, sienistä, hirvistä tai hyönteisistä aiheutuneiden kasvituhojen johdosta 
tai muista olosuhteista, jotka vähentävät metsän tuottokykyä, niin kunta voi määrätä 
metsänomistajan panemaan toimeen välttämättömiä toimenpiteitä vahingon välttämiseksi. Kunta 
voi asettaa aikarajan. Aikaraja ei saa olla yli kahta vuotta. Jos toimenpiteitä ei ole tehty aikarajan 
sisällä, kunnan tulee varmistaa, että toimenpiteet suoritetaan metsänomistajan omalla 
kustannuksella. Kunnan kustannukset tässä yhteydessä ovat täytäntöönpanokelpoisia oikeuden 
päätöksellä.  
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Kanada 
 
Vuoristoniluri (Mountain Pine Beetle, Dendroctonus ponderosae) on ehdottomasti koko Kanadan 
pahin metsätuholainen. Se on yksistään tappanut männiköitä (etupäässä kontorta- mutta myös 
muut mäntylajeja) yli 16 miljoonaa hehtaaria. Nykyiset laajat tuhot alkoivat yli 10 vuotta sitten 1990-
luvun lopulla, mutta tuholainen on tappanut metsiä Kanadassa pienemmässä määrin läpi koko 
1900-luvun. 
 
Albertassa, Länsi-Kanadan provinssissa on annettu direktiivi vuoristonilurin saastuttamien puiden 
käsittelyä koskien. Hakkaaminen ja ajoitettu käsittely ovat tehokkaita toimenpiteitä rajoittamaan 
vuoristonilurin leviämistä ja kasvua. Direktiivissä on annettu vaihtoehdoiksi joko seurata sen 
menetelmiä tai toimia toimijakohtaisten menetelmien mukaisesti, jotka ovat direktiivin tavoitteiden 
mukaisia. Tieteelliset projektit voivat saada poikkeuksia direktiivin säädöksistä. 
Toimintasuunnitelmat hyväksytetään viranomaisilla joka vuosi. Lisäksi voidaan panna toimeen 
erilaisia hätähakkuita.  
 
Toimintaohjeet koostuvat kuljetusrajoituksista. Kuljetusrajoitukset on jaettu aktiiviseen, ei-
aktiiviseen ja johtavaan reuna-alueeseen sekä merkitsemättömään alueeseen. Ei-aktiivisella 
alueella ei ole rajoituksia. Aktiivisella alueella ei saa kuljettaa puuta heinäkuun ensimmäisen ja 
elokuun 31. päivän välisenä aikana. Johtavalla reuna-alueella ei saa kuljettaa puuta kesäkuun 16. 
päivän ja syyskuun 30. päivän välillä. 
 
Erityistilanteissa, joissa on arvioitu olevan vain vähän riskiä, kuljetusrajoitteita voidaan muuttaa. 
Jos vuoristonilurin saastuttamasta puusta jää mitään jälkiä kuljetuksen aikana, tästä täytyy 
välittömästi ilmoittaa ja saastunut alue tulee siivota täysin. Kaikilla muilla paitsi ei-aktiivisella 
alueella vuoristonilurin saastuttama puu tulee päällystää erikseen kaikesta muusta puusta 
prosessin eri vaiheissa kuten myös tuotannossa ja väliaikaisessa varastoinnissa.  
 
Kanadan Brittiläisen Kolumbian provinssissa metsälainsäädännössä on kuolleiden tai 
vahingoittuneiden puiden poistovelvoite. Aluejohtaja voi velvoittaa muunkin henkilön kuin 
metsälisenssin omistajan hakkaamaan kuolleita tai vahingoittuneita puita. Tämä on rajoitettu tuulen 
kaatamien, kuolleiden, vahingoittuneiden, hyönteisten vahingoittaman puutavaraan ja puutavaran 
kuutiomäärä on alle 2000 m3. Ennen tätä on aluejohtajan annettava metsälisenssin haltijalle 
mahdollisuus hakata erityinen puutavara, joka muutoinkin hakattaisiin annetulla lisenssillä. 
Aluejohtaja sisällyttää ilmoitukseen päivämäärän, johon mennessä hakkuun tulee tapahtua, jotta 
niiden arvo ei laskisi tai jotta hyönteistuhon leviäminen voidaan mahdollisimman tehokkaasti estää. 
 

2.3 Nykytilan arviointi 
 
IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin SRES-raporttiin (Special report on Emission 
Scenarios) perustuvien skenaarioiden mukaan Suomen keskilämpötila nousee 2–7 astetta vuoteen 
2080 mennessä ja sadanta lisääntyy 5–40 %. Lämpötila nousee erityisesti talvella ja öisin. Vuoteen 
2020 mennessä Suomen ilmaston arvellaan lämpenevän 1–3 astetta, vaikka kasvihuonekaasujen 
päästöjä vähennettäisiin välittömästi. Olennainen tekijä on nouseva talvilämpötila, joka 
mahdollistaa tuholaisten selviämisen pohjoisemmassa. Esimerkiksi ruskomäntypistiäinen leviäisi 
koko maahan. Pystynävertäjän, kirjanpainajan, punalatikan ja juurikäävän aiheuttamien tuhojen 
odotetaan lisääntyvän. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutoksen vaikutukset liittyvät erityisesti 
metsätuhoriskin kasvamiseen ääri-ilmiöiden lisääntymisen ja lämpötilan nousun myötä. Syksyllä 
lämpimien säiden jatkuminen saattaa vaikeuttaa puiden talveentumista, ja kevään säävaihtelut 
saattavat altistaa kuusen taimikoita hallavaurioille. Useiden bioottisten tuhonaiheuttajien 
elinolosuhteet paranevat, mikäli ilmastomuutosennusteet toteutuvat. Tämä tarkoittaa entisten, 
Suomessa jo pysyviä kantoja muodostaneiden tuholaisten mahdollisia laaja-alaisempia tuhoja 
(pilkku-, ruskomänty- ja tähtikudospistiäinen, kirjanpainajat, tähtikirjaaja) sekä maassamme ennen 
esiintymättömien lajien aiheuttamia tuhoja (havununna ja lehtinunna). Ilmaston lämpeneminen 
muuttaa luontoa ja sen ennakoidaan vaikuttavan muun muassa puulajien menestymiseen sekä 
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lisäävän hyönteistuhoja. Suomessa ilmastonmuutoksen ennustetaan nostavan keskilämpötilaa ja 
lisäävän sadantaa sekä säiden ääri-ilmiöitä, kuten rankkasateita ja hellejaksoja. Myös lumi- ja 
routakaudet lyhenevät.  
 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetussa laissa on säädetty tuoreen havupuutavaran 
ja vahingoittuneen havupuun poistamiselle aikarajat. Jollei vahingoittunutta puuta ja tuoretta 
puutavaraa kuljeteta jatkossakin pois metsästä ja välivarastoista ajoissa tai puuta ja varastopinoja 
ei käsitellä muulla tavalla, leviää näistä puista metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. 
Poiskuljettamisen ja muiden toimenpiteiden tekemisessä tärkeää on niiden oikea ajoitus. Puiden 
poistamisen ajoitus riippuu puissa olevien tuhohyönteisten kehitysvaiheesta ja -nopeudesta. Eri 
lajit aloittavat lisääntymisensä puissa eri aikaan ja myös niiden jälkeläiset aikuistuvat eri aikoina. 
Kaarnakuoriaisten lisääntymisen alussa tyypillinen piirre on parveilu, jolloin ne lentävät suurin 
joukoin etsimään lisääntymiseen sopivia puita.  Pystynävertäjät parveilevat, kun lämpötila keväällä 
nousee yli 10°C, kun taas kirjanpainajat ovat selvästi myöhäisempiä parveilijoita ja aloittavat 
parveilunsa yli 20 °C lämpötilassa. Huhti- ja toukokuun lämpötilat ovat ilmastonmuutoksen myötä 
kohonneet ja etenkin kirjanpainajan parveilu on aikaistunut. Uuden sukupolven aikuistumisen 
ajankohtaan vaikuttavat erityisesti parveiluaika ja toukkien kehityksen aikainen lämpötila. 
Aikuistumisen alkamisajankohta voidaan määrittää karkeasti kertyneen lämpösumman avulla. 
Pystynävertäjän aikuistuminen alkaa, kun lämpösummaa on kertynyt noin 400 päiväastetta ja 
kirjanpainajan, kun lämpösummaa on kertynyt noin 700 päiväastetta. Puut, joissa kaarnakuoriaiset 
ovat lisääntymässä, pitää poistaa metsästä ennen kuin uusi sukupolvi aikuistuu, siis ennen kuin 
edellä mainitut lämpösummat ovat kertyneet. Aikuistumiseen tarvittavat lämpösummat on 2000-
luvulla saavutettu keskimäärin noin viikkoa aikaisemmin kuin 1990-luvulla. Tämän vuoksi metsän 
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetussa laissa tulisi tuoreen puutavaran ja vahingoittuneen 
puun poistamisen aikarajoja aikaistaa. Aikarajat olisi hyvä säätää tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella, sillä hyönteisten parveiluajankohdat voivat muuttua ilmastonmuutoksen takia 
nopeastikin. Jos aikarajoja ei aikaisteta, on mahdollista, että tuhohyönteisten, erityisesti 
kirjanpainajan ja ytimennävertäjien kannat nousevat edelleen ja sitä kautta tuhot lisääntyvät. Jos 
kanta kerran pääsee nousemaan suureksi, on tuhojen estäminen hyvin vaikeaa. Jos 
hyönteiskannat ovat jo valmiiksi korkealla, on mahdollisten myrskytuhojen jälkeisten 
seuraustuhojen riski entistäkin suurempi. Tällöin myrskytuhotilanteissa ei olisi mahdollista joustaa, 
vaan myrskyssä kaatuneet ja vahingoittuneet havupuut olisi saatava pois ennen aikarajoja. 
 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetussa laissa ei tällä hetkellä oteta huomioon 
kuusen tuhoja aiheuttavan kirjanpainajan tuottamaa toista sukupolvea ja sen aiheuttamia tuhoja ja 
tuhoriskejä. Tämän vuoksi olisi tarpeellista säätää kesäaikaan kaadettujen kuusipuiden 
poistamisesta Etelä-Suomessa kuukauden sisällä, jotta estetään kirjanpainajan toisen sukupolven 
aiheuttamat tuhot.  
 
Energiapuu 
 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu laki ei ota riittävällä tavalla huomioon 
energiapuuta, sillä laissa puhutaan vain ainespuun mittavaatimukset täyttävästä puutavarasta. 
Energiapuupinot sisältävät runsaasti myös kuitupuun mittavaatimukset täyttävää puuta ja jopa sitä 
järeämpää. Energiapuupinoista löytyy nykyisin yhä järeämpää puutavaraa, eli sellaista, jota 
tuhohyönteiset käyttävät lisääntymisalustanaan. Energiapuun hankinnassa on kuitenkin tärkeää, 
että puu kuivuu metsässä ja tienvarsivarastoissa keväästä alkusyksyyn saakka. Näin kasvatetaan 
puun energiasisältöä ja toiminnan kannattavuutta. Vähentämällä puussa olevaa kosteutta lisätään 
toiminnan kannattavuutta. Suomen metsäkeskuksessa on linjattu ja Tapion Hyvän metsänhoidon 
suosituksissa energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen todetaan, että lakia hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta sovelletaan ranka- ja kokopuun varastointiin, mikäli energiapuupinossa on 
yli puolet ainespuun mitat täyttävää havupuutavaraa. Poiskuljettaminen on ensisijainen toimenpide 
tuhojen välttämiseksi. Vaihtoehtoisesti myös pinon pintakerros voidaan hakettaa vähintään puolen 
metrin paksuudelta sekä kuljettaa se pois. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun 
lain velvoitteet voidaan täyttää myös siten, että pinon pintakerros peitetään vähintään puolen 
metrin paksuisella kerroksella lehtipuuta tai ainespuuta pieniläpimittaisempaa havupuuta, tai pino 
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peitetään niin, että pinon päällystä on kokonaan peitossa sekä pinon päädyt ja sivut on peitetty 
vähintään puolen metrin matkalta pinon yläreunasta alaspäin. 
 
Energiapuumarkkinoiden kehittymisen odotetaan tuovan puumarkkinoille sellaisia eriä puuta, jotka 
eivät muuten tulisi puumarkkinoille. Valtaosa lisääntyvästä energiapuusta odotetaan tulevan 
nuorista kasvatusmetsistä ja ensiharvennuksilta, mutta myös päätehakkuiden energiapuukauppa 
lisääntynee jatkossa. Energiapuumarkkinoiden kehittymisen huomioiminen on eräs 
merkittävimmistä lain uudistukseen vaikuttavista asioista. Oleellista on huolehtia, ettei metsien 
terveydentilaa vaaranneta markkinoita kehitettäessä. 
 
Ainespuu-käsite 
 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetussa laissa käytetty ainespuu-käsite sisältää 
yleisen käsityksen mukaan kuitu- ja tukkipuun. Eri toimijoilla on ainespuulle myös eri läpimittarajat. 
Jotta laki olisi mahdollisimman yksiselitteinen sekä sen vaatimuksia noudattavalle että lakia 
valvovalle taholle, on tarkoituksenmukaista säätää yksiselitteinen läpimittaraja sille havupuulle, jota 
metsätuholain määräykset koskevat. 
 
Vieraslajit 
 
On tärkeää, että säädettäväksi ehdotetun lain metsätuhojen torjunnasta pykälää laajojen 
metsätuhojen torjunnasta voidaan soveltaa kaikkiin tuholaisiin, siitä riippumatta ovatko ne 
kotoperäisiä lajeja, vieraslajeja tai tulokaslajeja. Poikkeuksen muodostavat vaaralliset kasvitaudit 
ja tuholaiset, jotka ovat vaikeasti torjuttavia tuhoojia, ja jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa 
maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa. Vaaralliset kasvintuhoojat on määritelty laissa 
kasvinterveyden suojelemisesta ja sen nojalla annetuissa asetuksissa..  
 
Monimuotoisuus 
 
Ihmisen toiminta on muuttanut voimakkaasti metsien luontaista häiriödynamiikkaa. Metsätalouden 
toimenpiteet yleensä tähtäävät mahdollisimman pieneen luonnonpoistumaan ja mahdollisimman 
suureen hakkuukertymään, jolloin lahopuuta kertyy metsään niukasti. Metsäpalot sammutetaan 
tehokkaasti ja myrkyissä kaatunut puu korjataan tarkasti metsistä. Lahopuuta onkin metsissä 
huomattavasti vähemmän kuin luonnontilaisissa metsissä. Valtakunnan metsien inventoinnin 
(VMI10) mukaan lahopuun (kuolleet pysty- ja maapuut) määrä Etelä-Suomen metsissä on 
lisääntynyt. Myös Pohjois-Suomessa kuolleen pystypuuston määrä on lisääntynyt, mutta 
maapuustoa on löytynyt vähemmän kuin edellisessä inventoinnissa. Lahopuuston määrän 
lisääntymiseen ovat vaikuttaneet 1990-luvun lopulta lähtien uudistusaloille jätetyt kuolleet 
säästöpuut. Etelä-Suomessa kasvua selittävät myös nuorten metsien harvennusrästit ja 
myrskytuhot. Kansallisen metsäohjelman 2015 tavoitteena on, että metsäisten luontotyyppien ja 
metsälajien taantuminen pysähtyy ja luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vakiintuu. 
Tämän tavoitteen yhtenä vaikuttavuusmittarina pidetään lahopuun määrää.  
 
Metsätuhojen kannalta lahopuun lisääminen ei ole ongelma, jos sen lisääminen tehdään harkitusti 
ja kerralla tuotettavat määrät eivät ole suuria. Kirjanpainajalla tehdyt tutkimustulokset osoittavat, 
että metsiin jätettävät alle 20 kaatuneen puun ryhmät eivät lisää merkittävästi metsien 
seuraustuhojen riskiä. Hieman suurempienkaan puuryhmien jättäminen metsään ei näyttäisi 
välttämättä aiheuttavan suurta puukuolleisuutta - varsinkaan talousmetsissä, joissa puiden 
luontainen kuolleisuus on pientä. On kuitenkin huomattava ettei sää tutkimusjakson kaikkina 
kesinä ollut kirjanpainajan lisääntymisen kannalta optimaalinen kuten vuonna 2003, vaan mukana 
oli myös melko kylmiä ja sateisia kesiä. Puukuolleisuus olisi saattanut olla korkeampi jos jakso olisi 
koostunut pelkästään perättäisistä lämpimistä ja kuivista kesistä. Kirjanpainajan aiheuttamien 
seuraustuhojen todennäköisyys voi myös kasvaa jos samalle alueelle osuu myrskyjä yhden tai 
kahden vuoden välein.  
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Tutkimustulosten mukaan vaateliaiden lahopuulajien esiintymiseen metsiköissä mahdollistaa 
lajeille sopivan lahopuun riittävä määrä ja sen saatavuuden ajallinen jatkuvuus eli lahopuujatkumo.  
 
Säädettäväksi ehdotettu laki metsätuhojen torjunnasta on erityislaki, jolla halutaan turvata metsien 
terveydentila. Lahopuuta varta vasten tuotettaessa talousmetsissä tai niiden läheisyydessä olisikin 
otettava huomioon, että lahopuun lisäämiseen tähtäävät toimet talousmetsissä tai niiden lähistöllä 
tulisi suunnitella ja toteuttaa siten, ettei metsien terveyttä vaaranneta. Tämä tarkoittaa sitä, että 
lahopuuta tulisi tuottaa vuosittain samalla alueella maltillisia määriä, ja lahopuun tuotanto jaettaisiin 
ajallisesti useammalle vuodelle. 
 
Lain valvonta 
 
Lain valvontakeinona käytetty tiettyjen, otantaan tulevien peruskarttaruutujen alueelle tulevien 
teiden läpiajaminen ja niiden varrella sijaitsevien mänty- ja kuusipuutavarapinojen tarkastaminen 
koetaan nykyisellään tehottomaksi keinoksi valvoa metsätuholain säännösten noudattamista. 
Alunperin menetelmä on luotu 1990-luvulla tutkimustarkoituksiin, eikä sitä voida pitää kovin 
kustannustehokkaana menetelmänä lain valvonnassa.  
 
Perustuslaki 
 
Vuonna 2000 tuli voimaan uudistettu perustuslaki. Se sisältää muun muassa säädöstasoa 
koskevia sekä valtuussääntelyyn liittyviä vaatimuksia, jotka alempien säädösten on täytettävä. 
Tämän esityksen tavoitteena on saattaa laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
perustuslaissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
annetun lain valtuussäännökset on muotoiltu ennen vuonna 2000 voimaan tullutta perustuslakia ja 
valtuus-säännösten sisältö ei kaikkinensa vastaa voimassa olevan perustuslain edellyttämää 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusta. Valtuussäännösten muuttamisen myötä on 
samassa yhteydessä tarkasteltava myös asetusta metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
sekä maa- ja metsätalousministeriön päätöstä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. 
 
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettuun 
perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä. Perustuslain 80 
§:n säännökset huomioon ottaen säädöstasoa on myös tiettyjen asioiden osalta tarkistettava siten, 
että ne nostettaisiin asetuksesta ja ministeriön päätöksestä lakiin. Tähän liittyen myös metsän 
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain nojalla annetut säädökset arvioidaan 
samanaikaisesti perustuslain edellyttämien vaatimusten kannalta. Esityksessä ehdotetaan uuteen 
lakiin säädettäväksi perustuslain 80 § 1 momentin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteiden säätämistä lain tasolla ja tarkkarajaisuuden vaatimusten johdosta tarkemmin 
säänneltäväksi voimassa olevan lain 4 §:ssä säädetty hyönteis- ja sienituhojen ennalta 
ehkäiseminen ja 6 §:ssä säädetty laajat hyönteis- ja sienituhot. Voimassa olevan metsän 
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 15 §:n asetuksenantovaltuus ei ole 
tarkkarajaisuuden vaatimusten mukainen. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
annetun lain 15 §:n nojalla metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun asetuksen 2 
ja 3 §:ssä olevat yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita koskevat asiat liittyen 
toimenpiteisiin metsätuhon syntymisen tai leviämisen ehkäisemiseksi ehdotetaan 
säädettäväksi uudessa laissa. Päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta on annettu 
metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 15 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 
momentin nojalla koskien pääasiallisesti havupuutavaran poiskuljettamista hakkuupaikalta ja 
välivarastosta ja vahingoittuneen puun poistoa. Nämä ehdotetaan myös säänneltäväksi 
uudessa laissa. Päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta ei ole perustuslain 80 § 1 
momentin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien säätämisvelvoitteen lain tasolla mukainen ja 
sen asetuksenantovaltuus ei ole myöskään riittävän tarkkarajainen. 
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3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 

3.1 Tavoitteet 
 
Lain tavoitteena on turvata hyvä metsien terveydentila  
 
Puutavaran, muiden rungonosien ja vahingoittuneiden puiden poistamisella pyritään 
vähentämään näiden tuhohyönteisten määrää metsässä niin paljon, ettei elävien puiden 
käyttö ravinnoksi aiheuta puille vakavia kasvutappioita, ja että hyönteiskannat pysyvät niin 
vähäisinä, ettei elävien puiden kuolemaan johtavia joukkoesiintymiä pääse syntymään. 
Kantojen varastoimisella enintään kahden vuoden ajan hakkuupaikalla tai välivarastossa 
pyritään vähentämään niiden aiheuttamaa juurikääpäriskiä. 
 

3.2. Toteuttamisvaihtoehdot 
 
Muutokset olisi ollut mahdollista tehdä muuttamalla voimassa olevaa lakia metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta. Lain pykäliin olisi kuitenkin tullut hyvin paljon muutoksia, vaikka 
lainsäädännön pääsisältö pysyykin entisenkaltaisena. Muutokset aiheutuvat esimerkiksi 
perustuslain asettamista vaatimuksista säätää lain tasolla sellaisista asioista, joita aiemmin on 
säädetty metsän hyönteis- ja sienituhoista annetun lain mukaisissa asetuksissa. Muutosten 
suuren määrän takia on tarkoituksenmukaista toteuttaa uudistus lain kokonaisuudistuksena. 
Myös lain nimeä haluttiin esittää yksinkertaistettavaksi.  
 
Metsätuhojen torjunnasta annetut säännökset olisi voitu liittää myös metsälakiin. 
Metsätuhojen torjunta on kuitenkin selvästi oma kokonaisuutensa, joka on 
tarkoituksenmukaista pitää jatkossakin erillisenä lakina.  
 
Puutavaran ja vahingoittuneen puun poiskuljettamisen säännökset olisi voitu säätää niin, että 
ne olisi pitänyt poistaa jo keväällä, ennen hyönteisten parveilua. Tämä olisi kuitenkin 
vaikeuttanut metsäteollisuuden toimintaa.  
 
Metsätuholakia valmistelevassa työryhmässä pohdittiin myös juurikäävän torjunnan 
säätämistä pakolliseksi. Torjunta päätettiin kuitenkin ehdottaa jätettäväksi edelleen 
vapaaehtoiseksi, metsänomistajan vastuulla tehtäväksi. Tällä hetkellä juurikäävän torjuntaan 
on mahdollista saada kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaista tukea. 
Juurikäävän torjunta on investointina sen luontoinen, että metsänomistaja ei yleensä itse 
pääse sen tuloista (säästyneistä vahingoista) nauttimaan ja näin ollen on luonnollista, että 
valtiolla on positiivinen kannustin olemassa tuhojen minimoimiseksi. Lisäksi toiminnalla 
turvataan kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja 
 
Lakiehdotuksesta harkittiin myös jätettäväksi pois kokonaan säännökset koskien mäntyä. Tätä 
harkittiin sen vuoksi, että männyn tuholaiset aiheuttavat lähinnä vain kasvutappiota. Metsien 
taloudellisen merkityksen vuoksi on kuitenkin tärkeää, että myös kasvutappiota yritetään 
estää.  
 
Lakiehdotusta valmisteltaessa oli myös harkittavana, että lain soveltamisalaan olisi tehty 
rajoituksia metsälain 10 §:n erityisen tärkeiden elinympäristöjen, kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetun lain 19 ja 20 §:ssä tarkoitettujen ympäristötukikohteiden ja 
metsäluonnon hoitohankkeiden sekä metsälain soveltamisalan piiriin kuuluvien Natura 2000-
alueiden osalta. Näiltä alueilta ei olisi tarvinnut poistaa vahingoittunutta puuta ja valtio olisi 
korvannut alueilta mahdollisesti leviävät tuhot. Nykyinen esitys kuitenkin lähtee siitä, että 
myös näiltä metsälain alaisilta kohteilta on yli 10 m3 ylittävä vahingoittunut puumäärä 
poistettava. Lahopuun tuottaminen tulee tehdä ottaen huomioon metsätuhoriskit. Metsälain 10 
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§ -kohteita ei ole myöskään tarkkarajaisesti määritetty, mikä vaikeuttaisi lain tulkintaa. 
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset ympäristötukikohteet ja luonnonhoitohankkeet 
ovat puolestaan määräaikaisia. Metsälain mukaisten Natura 2000-alueiden katsotaan olevan 
metsätalouden piirissä. 
 
Lisäksi harkittiin valtion vahingonkorvausvastuiden laajentamista myös erilaisiin 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluviin alueisiin, kaavoituksessa luonnonsuojeluun varattuihin 
alueisiin, METSO-ohjelman toteutuksessa valtiolle hankittuihin alueisiin, Metsähallituksen 
omilla päätöksillä perustettuihin suojelumetsiin sekä Metsähallituksen julkisten 
hallintotehtävien taseessa oleviin muihin suojelukäyttöön tarkoitettuihin kohteisiin. Näitä ei 
kuitenkaan oltaisi tämän lakiehdotuksen mukaan ottamassa valtion korvausvastuun piiriin, 
sillä valtiovarainministeriön kannan mukaan valtion korvausvastuita ei tule lisätä. Kaikkien 
alueiden, joita säännökset eivät koskisi, tulisi olla myös tarkkarajaisesti määritetty.  
 
Lain valvonta olisi voitu järjestää myös siten, että lain valvonta olisi suoritettu pelkästään 
Suomen metsäkeskuksen toimesta ilman omavalvontaa.  
 

3.3. Keskeiset ehdotukset 
 
Ehdotettuun metsätuhojen torjunnasta annettuun lakiin tehtäisiin joitakin ajantasaistuksia 
liittyen voimassa olevaan lakiin metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. Nämä muutokset 
liittyisivät lähinnä uuteen perustuslakiin, jolloin ehdotettuun lakiin lisättäisiin muutama yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita koskeva säännös. Lisäksi valtuutussäännöksiä 
tarkennettaisiin. 
 
Ehdotettuun metsätuhojen torjunnasta annettavaan lakiin tarkennettaisiin lain soveltamisen 
helpottamiseksi joitakin olemassa olevaan lakiin sisältyviä määritelmiä ja lisättäisiin uusina 
puutavaran, kaarnoittuneen mäntypuutavaran, taimikon, puun läpimitan, puun pituuden, 
metsikön, välivaraston, terminaalivaraston, tehdasvaraston sekä ammattimaisen 
toiminnanharjoittajan määritelmät. 
 
Ehdotetussa laissa säilytettäisiin velvoite poistaa tuore mänty- ja kuusipuutavara 
hakkuupaikalta ja välivarastosta. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää puutavaran 
poistamisesta tarkemmin. Poistamisen aikarajoja aikaistettaisiin muutamia viikkoja kuusen 
osalta ja maa jaettaisiin kolmeen alueeseen entisen kahden sijasta. Lisäksi säädettäisiin uusi 
velvoite poistaa kesäaikana Etelä-Suomessa kaadettu kuusipuutavara kuukauden sisällä. 
Tällä tavoin vähennetään kirjanpainajan toisen sukupolven aiheuttamaa riskiä. 
 
Puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ehdotetaan säädettäväksi uudessa 
laissa.  
 
Männyn ja kuusen rungonosien poistamisessa pitäydyttäisiin entisessä raja-arvossa 10 
kuutiometriä. Uutena säännöksenä lakiin ehdotetaan, että hakkuualalla tai välivarastossa 
varastoidut kannot on kuljetettava pois viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta niiden 
aiheuttaman juurikääpäriskin vuoksi.  
 
Vahingoittuneiden puiden määrän raja-arvo, jonka ylimenevä osuus tulee poistaa metsästä ja 
välivarastosta, ilmoitettaisiin yksinkertaisesti kuutiometreinä entisen kappalemäärän ja 
prosenttiosuuden sijasta. 
 
Ehdotetussa laissa määritettäisiin entistä tarkemmin sellaiset ylivoimaiset esteet, erityisen 
poikkeukselliset olosuhteet ja kohtuuton taloudellinen tilanne, jolloin puutavaran, rungonosien, 
kantojen ja vahingoittuneen puun poiskuljettamisen velvoitteita ei olisi.  
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Ehdotetussa laissa säilytettäisiin maa- ja metsätalousministeriöllä oikeus metsätuhon 
leviämisen tai syntymisen estämiseksi määrätä maanomistajat tai Suomen metsäkeskus 
toimenpiteisiin. Toimenpiteiden toteuttaminen korvattaisiin tällaisissa katastrofiluontoisissa 
tapauksissa valtion varoista. Lisäksi säädettäisiin tarkemmin niistä tapauksista, jolloin 
puutavaran omistaja, maanomistaja tai valtio on korvausvelvollinen metsätuhoissa. 
 
Ehdotetussa laissa säilytettäisiin Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä Suomen 
metsäkeskuksen avustuksella seurata metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten 
esiintymistä ja leviämistä. Metsäntutkimuslaitoksen tulisi myös tutkia tuhojen syy- ja 
seuraussuhteita sekä tuhojen taloudellista merkitystä. Mikäli seurannoissa tai muun toiminnan 
yhteydessä ilmenee löydöksiä vaarallisista kasvintuhoojista, olisi Metsäntutkimuslaitoksen 
viipymättä ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle.  
 
Ehdotettuun metsätuhojen torjunnasta annettavaan lakiin säädettäisiin uutena 
omavalvontajärjestelmä koskien ammattimaisen toiminnanharjoittajan velvollisuutta valvoa 
puutavaran poistamista hakkuupaikalta ja välivarastosta ehdotetun metsätuhojen torjunnasta 
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen aikarajojen mukaisesti tai valvottava vaihtoehtoisten 
toimenpiteiden toteuttamista (omavalvonta).  
 
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan olisi laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta, 
joka tulisi toimittaa Suomen metsäkeskukselle. Ammattimaisen toiminnanharjoittajan tulisi 
nimetä omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtisi omavalvonnan toteutumisesta. Ehdotettu 
omavalvontajärjestelmä ei pääsääntöisesti lisäisi toimijoiden kustannuksia, koska heidän tulee 
jo tällä hetkellä valvoa metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 
noudattamista. Ammattimaisilla toiminnanharjoittajilla on jo nyt pääsääntöisesti käytössään 
järjestelmät, joilla voidaan jäljittää yksittäisten puupinojen sijainti. Ammattimaiset 
toiminnanharjoittajat olisivat velvollisia omavalvontaraportilla ilmoittamaan, jos ylivoimaisen 
esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi puutavaran poistaminen hakkuupaikalta tai 
välivarastosta ei onnistu. 
 
Lakiesityksen mukaan Suomen metsäkeskus valvoisi omavalvontajärjestelmää. Suomen 
metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 8 §:ssä säädetään julkisista hallintotehtävistä. 
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 4 §:ssä säädetään 
tietojärjestelmän sisällöstä ja käyttötarkoituksesta. Suomen metsäkeskuksen 
metsätietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n 2 momentissa säädetään, että tietoja saa käyttää 
hallintoasioiden hoitamisessa. Tämän vuoksi ei ole tarpeen säätää erikseen erillisestä 
omavalvontaan liittyvästä rekisteristä. 
 

4 Esityksen vaikutukset 
 

4.1 Taloudelliset vaikutukset 
 
Metsätuhojen taloudellisesta merkityksestä ei ole laadittu yksityiskohtaista selvitystä. Koska 
useat tuhonaiheuttajat ovat useimmissa tapauksissa joko samanaikaisesti tai toistensa 
seurauksena vaikuttamassa metsässä ilmenevien vahinkojen syntyyn, ovat eri 
tuhonaiheuttajien osuudet vaikeasti eroteltavissa. Metsätuhojen merkitystä arvioitaessa on 
myös huomattava, että tuhojen määrä vaihtelee vuosittain ja alueittain lähinnä ilmastollisista 
seikoista johtuen. Lakiehdotus koskisi vain elollisten tekijöiden, esimerkiksi hyönteisten ja 
sienien joko välittömästi tai välillisesti aiheuttamia tuhoja. Näiden aiheuttamilla vahingoilla on 
suuressa määrin merkitystä vain havupuiden osalta. Tässä suhteessa merkittävimpiä 
metsätuhoja aiheuttavia ovat juurikääpä sekä hyönteisistä kirjanpainaja ja pystynävertäjä. 
Juurikäävän aiheuttama kuusen tyvilaho aiheuttaa metsänomistajille ja teollisuudelle 
vuosittain 40 - 45 miljoonan euron tappiot. Männyn tyvitervastauti puolestaan aiheuttaa 
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tappioita 5 miljoonaa euroa vuodessa. Kirjanpainajasta johtuva tuhoriski on viime vuosien 
aikana kasvanut erityisesti vuoden 2010 ja 2011 myrskytuhoalueilla sekä yleisesti Etelä-
Suomessa korjaamatta jääneiden myrskypuiden sekä kirjanpainajan tuottaman toisen 
sukupolven vuoksi. Esimerkiksi Ruotsissa myrskyjen jälkeen noussut kirjanpainajakanta oli 
viime vuonna arvioiden mukaan aiheuttanut jo lähes 4 miljoonan kuutiometrin 
puustokuolemat. Jos vastaavanlainen tuho pääsee Suomessa leviämään, ovat sen 
aiheuttamat taloudelliset tappiot huomattavat ja voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin ja 
tuhon jatkuessa jopa satoihin tuhansiin euroihin. Kun kirjanpainajatuho kerran pääsee 
valloilleen, on sitä hyvin vaikeaa pysäyttää. 
 
Jos mäntypuutavaraa varastoidaan metsissä kesäaikaan, voi se aiheuttaa huomattavia 
kasvutappiota. Tuoretta mäntypuutavaraa varastoitaessa kolmena vuonna peräkkäin samalla 
paikalla kesäaikaan, voivat pystynävertäjätuhot aiheuttaa pahimmillaan jopa 70 prosentin 
tilavuuskasvun menetyksen. Kasvutappioita voi ilmetä tällaisissa tapauksissa 5-6 vuoden 
ajan. Jos varastointi on jatkuvaa, ovat tuhotkin todennäköisesti jatkuvia.  
 
Maanomistajille koituu taloudellista hyötyä puuston kasvu- ja laatutappioiden pienentymisenä 
ja puutavaran omistajalle puutavaran laatua alentavien hyönteis- ja sienivahinkojen 
vähenemisenä. Vaikka metsäsektorin merkitys kansantaloudessa onkin viime aikoina pienen-
tynyt muiden toimialojen kehittyessä, on tärkeää, että Suomen metsät säilyvät hyvässä 
kunnossa myös tulevaisuudessa.  
 
Esityksen toteuttaminen ei lisäisi valtion korvausvelvollisuuksia entiseen verrattuna. Laajan 
metsätuhon torjumiseksi määrätyistä toimenpiteistä aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin 
valtion varoista. Valtion vastuita ei ehdoteta lisättäväksi. Tällaisia tapauksia on hyvin vaikeaa 
ennakoida. Vuodesta 1991 lähtien valtion varoin maa- ja metsätalousministeriön 
määräyksestä on metsätuhoja torjuttu kaksi kertaa, vuonna 2008 ruskomäntypistiäistä ja 
vuonna 2011 tähtikudospistiäistä. Tähtikudospistiäisen toisen sukupolven torjunta on tällä 
hetkellä suunnitteilla Yyteriin. Ruskomäntypistiäisen torjunta 700 hehtaarin alueella maksoi 
noin 115 000 euroa. Tähtikudospistiäisen torjunta tuli puolestaan maksamaan valtiolle 75 000 
euroa. Torjunnat onnistuivat hyvin. Torjunnan maksaminen valtion varoin tulee kysymykseen 
vain katastrofiluontoisissa metsätuhoissa, joissa on vaarana laajat puiden kuolemat. Tällaisten 
tapausten esiintyminen on hyvin sattumanvaraista ja kun kustannusten määrä saattaa 
merkittävästi vaihdella tuhonaiheuttajasta riippuen, ei tarkoitukseen tarvittavien varojen 
määrää voida yksityiskohtaisesti arvioida.  
 
Esityksen toteuttaminen ei lisää valtion korvausvastuita myöskään luonnonsuojelualueilta 
levinneiden tuhojen korvaamisen osalta. Luonnonsuojelualueilta levinneitä tuhoja ei ole 
jouduttu korvaamaan valtion varoista kertaakaan 20 vuoden aikana. Valtioneuvosto teki 
vuonna 2006 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön strategiasta vuosille 2006 - 2016. Metsien rakennepiirteistä erityisesti lahopuun 
määrän lisääminen on monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeää. Selvitystä siitä, 
miten lahopuun lisääminen vaikuttaa tuhojen määrään, ei ole tehty. On kuitenkin mahdollista, 
että tulevaisuudessa luonnonsuojelualueelta leviää tuhoja talousmetsään ja koska 
maanomistaja ei tällaiseen pysty vaikuttamaan, olisi tuhot pystyttävä korvaamaan jatkossakin 
valtion varoista. Kustannusten määrää on kuitenkin vaikeaa arvioida.   
 

4.2 Vaikutukset alaisen hallinnon toimintaan 
 
Esityksen toteuttaminen ei merkitse uusia tehtäviä lakia valvovalle Suomen metsäkeskukselle. 
Tällä hetkellä voimassa olevan lain tarkastuksiin on käytetty koko Suomen alueella yhteensä 
noin 300 henkilötyöpäivää. Lisäksi useita päiviä kestäneet valvonta-ajot otantaan sattuneita 
teitä pitkin ovat aiheuttaneet kilometrikorvauksista ja päivärahoista aiheutuneita kustannuksia. 
Valvontaa on tehty koko Suomen alueella otantaan pohjautuen ilman riskiperusteista 
harkintaa. Aiempi valvontatapa on ollut suhteellisen tehotonta verrattuna siihen käytettyyn 
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työaikaan ja siitä johtuviin kustannuksiin. Valvonnan järjestäminen ammattimaisten 
toiminnanharjoittajien omavalvontana tehostaa toimintaa ja tuo selvästi kustannussäästöjä. 
Omavalvonnan valvontaa voidaan tehdä pistetarkastuksina ja kohdentaa riskiperusteisesti. 
Toisaalta vahingoittuneiden puiden poiston valvontaan voitaisiin helpommin osoittaa 
resursseja sellaisina vuosina, kun metsätuhoja on esiintynyt normaalia enemmän. 
 
Omavalvontasuunnitelmien käsittely voidaan esimerkiksi järjestää yhdessä Suomen 
metsäkeskuksen alueyksikössä, jolloin jokaisessa alueyksikössä ei välttämättä tarvitse olla 
omavalvonnan asiantuntijaa.  
 
Ehdotettu omavalvontajärjestelmä olisi tarkoituksenmukaista säätää ammattimaiselle 
toiminnanharjoittajalle maksuttomaksi. Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on hyvä 
ympäristön ja metsien terveydentila, johon pyritään ennaltaehkäisemällä metsien 
terveydentilaan kohdistuvia riskejä. Valtion maksuperustelaki (150/1992) mahdollistaa maksun 
perimättä jättämisen ympäristönsuojelullisista syistä.  Asiasta säädettäisiin Suomen 
metsäkeskuksen maksuperusteasetuksessa. 
 
Esitetty laki säilyttäisi Metsäntutkimuslaitoksella edelleen vastuun seurata Suomen 
metsäkeskuksen avustuksella metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten 
leviämistä. Lisäyksenä tähän ehdotetaan, että Metsäntutkimuslaitoksen tehtäväksi 
säädettäisiin myös tutkia tuhojen syy- ja seuraussuhteita sekä tuhojen taloudellista merkitystä. 
Kyseisiä tehtäviä voidaan pitää jo tällä hetkellä Metsäntutkimuslaitoksen perustehtäviin 
kuuluvina, eikä uusina velvoitteina. Tuhot, joista Metsäntutkimuslaitos tutkii syy- ja 
seuraussuhteita sovitaan maa- ja metsätalousministeriön ja metsäntutkimuslaitoksen välisissä 
vuosittaisissa tulossopimuksissa. 
 
Maaseutuvirastolle ei ehdotetun lain johdosta aiheudu lisätehtäviä. 
 

4.3 Vaikutukset metsäteollisuuden ja korjuuyrittäjien toimintaedellytyksiin 
 
Lainsäädännön mukaiset puutavarapinojen poiskuljettamisen aikarajat aiheuttavat 
puunhankintaketjulle kustannuksia, koska ne osaltaan lisäävät puun korjuun ja kuljetuksen 
kausivaihtelua. Talvikuukausien aikana on pystyttävä korjaamaan ja kuljettamaan riittävä 
määrä puuta, jotta kesäkuukausille ei jää liikaa puuta metsävarastoihin ja puut pystytään 
kuljettamaan pois ennen määräaikoja. Aikarajojen aikaistaminen aiheuttaa sen, että entistä 
suurempi määrä puuta on kuljetettava pois jo ennen kelirikkorajoitusten alkamista.  
Puutavaran poistaminen varastoista lain asettamien rajojen mukaan aiheuttaa puutavaran 
hakkuisiin, kuljetuksiin ja varastointiin lisäkustannuksia. Hakkuut, kuljetus ja varastointi on 
järjestettävä lain asettamien rajoitusten  mukaan, ei kysynnän ja optimaalisen logistisen 
ohjauksen mukaan. Tästä syntyy ylimääräistä kausivaihtelua, kaluston ja työvoiman tarvetta, 
puun käsittelyä ja varastoinnin tarvetta. Tämän vuoksi puun korjuun ja kuljetuksen 
yksikkökustannukset nousevat. Vastaavasti seisokkijakso kesäkaudella uhkaa pidentyä. 
Poiskuljetusten sijaan voidaan tehdä vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jotka myös aiheuttavat 
kustannuksia.  
 
Omavalvontaan sopivat järjestelmät ovat jo pääsääntöisesti olemassa 
metsäteollisuusyrityksillä. Aiempaan verrattuna mitään lisäsääntelyä ei ole tulossa, sillä 
sisällöllisesti ehdotettu laki on tältä osin vastaavankaltainen. Omavalvonnan vastuuhenkilöllä 
saadaan vastuu kohdennettua selkeästi, mikä on myös yrityksen itsensä etu. Yrityksille ei ole 
aiheutunut nyt voimassa olevan lain valvonnasta kustannuksia. Ympäristönsuojelullisista 
syistä olisi tarkoituksenmukaista säilyttää maksuttomuus myös jatkossa.  
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4.4 Vaikutukset kansalaisiin 
 
Tällä lailla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi metsätuhojen esiintymiseen. Suomessa 
on yli 700 000 metsänomistajaa, jolloin lain vaikutusten voidaan tulkita vaikuttavan laajasti 
myös kansalaisiin ja heidän omaisuuteensa.  
 

4.5 Ympäristövaikutukset 
 
Ehdotetulla lailla voidaan vaikuttaa siihen, että pahimpien tuhonaiheuttajien kanta säilyy 
alhaisena ja sitä kautta laajojen tuhojen riski suhteellisen matalana. Näin pyritään 
säilyttämään metsät terveinä ja elinvoimaisina. Lailla ei kuitenkaan pystytä estämään kaikkia 
metsätuhoja. 
 
 Koska luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä on huomioitava tuhoriskit, ei talousmetsiin 
voida jättää kerralla suuria määriä puuta lahoamaan, vaikka lahopuulla edesautettaisiin 
monimuotoisuuden lisääntymistä.  
 

5 Asian valmistelu 
 

5.1 Valmisteluvaiheet ja –aineisto 
 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 7.3.2011 työryhmän valmistelemaan hallituksen 
esityksen muotoon laadittu ehdotus tarvittavaksi lainsäädännöksi. Työryhmän työn tavoitteena 
oli 1) uudistaa ja ajantasaistaa metsätuholainsäädäntö, 2) edistää metsien sopeutumista 
muuttuvaan ilmastoon turvaamalla (uudistetulla lainsäädännöllä) talousmetsien hyvä 
terveydentila, 3) huomioida energiapuun korjuun vaikutukset metsien terveyteen, 4) selkeyttää 
metsätuholainsäädännön suhdetta monimuotoisuuden turvaamiseen, 
5) tarkistaa metsätuholainsäädäntöön liittyvien vahinkojen korvaamisen perusteet sekä 
6) valmistella luonnokset tarvittaviksi alemmanasteisiksi säädöksiksi.  
 
Työryhmä sai työnsä päätökseen 29.2.2012.  
 
Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. 
 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen 

 

6 Riippuvuus kansainvälisistä velvoitteista 
 
Euroopan yhteisön valtiontukisäännöt sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 
89 artiklaan. Komissio seuraa jatkuvasti jäsenvaltioiden kanssa niiden voimassa olevia 
tukijärjestelmiä. Komission harjoittama valtiontukien yleisvalvonta perustuu tukiohjelmien 
ilmoittamiseen eli notifiointiin komissiolle, niiden hyväksymiseen komissiossa sekä 
jäsenmaiden raportointiin tukiohjelmien soveltamisesta. 
 
Perustamissopimuksen 88 artiklan mukaan jäsenvaltion on annettava tieto tuen muuttamista 
koskevasta suunnitelmasta niin ajoissa, että komissio voi esittää huomautuksensa. Asiaa 
koskeva kirjelmä on tarkoitus lähettää komissiolle heti valiokuntakäsittelyn jälkeen. Ehdotettua 
lakia ei voida saattaa voimaan ennen kuin komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän 
kokonaisuudessaan. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 

1 Lakiehdotusten perustelut 
 
1 §. Soveltamisala. Ehdotetussa 1 §:ssä säädettäisiin metsätuholain soveltamisalasta. 
Samansisältöinen pykälä sisältyi kumottavaksi ehdotettavan metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta annetun lain 1 §:ään. Ehdotettu laki metsätuhojen torjunnasta on säädetty 
metsätalouden tarpeita varten suojaamaan puuntuotantoon käytettävien metsien puustoa sen 
tuottoa alentavilta vahingoilta kuten puiden kuolemalta, merkittävältä puun tuoton 
heikkenemiseltä tai laadun heikkenemistä aiheuttavalta sienitaudilta tai hyönteisvahingolta. 
Metsätuhojen leviämisen estäminen ja ennaltaehkäisy ovat keskeisiä keinoja metsien hyvän 
terveydentilan ylläpitämisessä. 
 
Metsien terveyttä voidaan ylläpitää monin tavoin käytännön metsätaloudessa. Useimpiin 
metsätuholaisiin ja sienitauteihin voidaan vaikuttaa tehokkaammin ennakoivilla toimenpiteillä 
kuin alkuun päässeiden tuhojen torjunnalla. Metsätuhoilla tarkoitetaan yleensä erilaisten 
tekijöiden aiheuttamia sellaisia vahinkoja, jotka alentavat metsätalouden tuottoa. Tuhot 
jaetaan tavallisesti elottomien tekijöitten aiheuttamiin tuhoihin ja elollisten tekijöiden 
aiheuttamiin tuhoihin. Elottomien tekijöiden aiheuttamia tuhoja ovat esimerkiksi metsäpalot, 
myrskytuhot, lumituhot ja ilmansaasteiden aiheuttamat tuhot. Elollisten tekijöiden aiheuttamia 
tuhoja ovat lähinnä hyönteisten, sienien ja erilaisten pieneliöiden aiheuttamat taudit sekä 
eläinten aiheuttamat tuhot. Pääsääntöisesti tällä lailla estetään sellaisten lajien aiheuttamia 
metsätuhoja, jotka jo tällä hetkellä esiintyvät Suomessa. Tuhoja voivat kuitenkin aiheuttaa 
myös sellaiset vieras- tai tulokaslajit, joita ei ole huomioitu laissa kasvinterveyden 
suojelemisesta (702/2003) tai sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä.  
 
Metsätuhojen torjunnan kannalta tuhot ovat varsin erilaisia. Elottomien tekijöiden aiheuttamat 
tuhot saattavat syntyä joko ihmistoiminnan seurauksena, kuten metsäpalot tai luonnonvoimien 
vaikutuksesta, kuten myrsky-, pakkas- ja lumituhot. Metsäpalojen leviämisen estämistä 
tarkoittavat säännökset on jo sijoitettu palo- ja pelastustointa koskevaan lainsäädäntöön. 
Edellä mainituista seikoista johtuen ei lakiehdotusta ole ulotettu koskemaan elottomien 
tekijöiden välittömästi aiheuttamien metsätuhojen torjuntaa. Laki ei myöskään koskisi 
hirvieläinten aiheuttamien tuhojen torjuntaa tai korvauksia, sillä niistä säädetään 
riistavahinkolaissa (105/2009). 
 
Lakiehdotus koskisi vain kasvaviin puihin kohdistuvien metsätuhojen estämistä. Eräät sienet 
ja hyönteiset aiheuttavat kuitenkin vahinkoa kaadettuun puutavaraan. Koska kaadetun 
puutavaran suojeleminen sieni- ja hyönteisvahingoilta on katsottava puutavaran omistajan 
asiaksi, ei lakiehdotusta ole ulotettu koskemaan tällaisia tapauksia. 
 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säädettäväksi viittaus kasvinterveyden suojelemisesta 
annettuun lakiin (702/2003), jotta käy selville se, että kyseistä lakia sovelletaan Suomessa 
ennen esiintymättömiin vaarallisiin kasvintuhoojiin. 
 
Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säädettäväksi metsän määritelmä viittauksella metsälakiin 
(1093/1996). Ehdotettua lakia metsätuhojen torjunnasta sovellettaisiin alueisiin, jotka ovat 
metsälain (1093/1996) soveltamisalan piirissä. Määritelmä kattaa myös luonnonsuojelulain 
mukaiselta suojelualueelta tai luonnonsuojelulain nojalla toimenpidekieltoon asetetulta 
alueelta talousmetsään leviävät tuhot. Määritelmä kattaa myös väli-, terminaali- ja 
tehdasvarastoista sekä luonnonsuojelualueella sijaitsevista välivarastoista leviävät tuhot. 
Metsälain (1093/1996) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi 
hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsälain 
uudistuksessa tullaan harkitsemaan ne alueet, joita metsälain ja samalla metsätuholain 
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säännökset eivät koske. Tuhohyönteisten kasvavalle puustolle muualla kuin talousmetsissä 
aiheuttamien vahinkojen korvaaminen on edelleen tarkoitus jättää tämän lain soveltamisen 
ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että tuhohyönteisten aiheuttama puiden ulkonäön 
huonontuminen on puisto- ja tonttimetsissä yleensä merkittävämpi vahinko kuin kasvun 
vähentyminen. Kun myös puuston kuolemisesta aiheutuva vahinko on erilainen 
talousmetsissä ja niiden ulkopuolella sijaitsevissa metsissä, ei syntyneiden vahinkojen 
arvioinnissa yleensä voida soveltaa samoja periaatteita. 
 
2 § Määritelmät. Metsätuholakiin ehdotetaan säädettäväksi määritelmiä koskeva pykälä. 
 
1 momentin 1 kohtaan ehdotetaan säädettäväksi metsätuhon määritelmä. Merkittävimmät 
elollisista tekijöistä johtuvat metsätuhot aiheutuvat hyönteisistä ja sienistä. Määritelmää 
voitaisiin soveltaa myös bakteerien, virusten ja muiden eliöiden aiheuttamien metsätuhojen 
torjuntaan. Metsissä kasvavissa puissa on aina jossain määrin hyönteisiä ja sienitauteja, jotka 
aiheuttavat puun tuoton vähentymistä. Sellaista metsää, joka olisi tässä suhteessa täysin 
terve, voidaan tuskin pitää käytännössä mahdollisena. Näin ollen silloin, kun hyönteistuhoja ja 
sienituhoja on vähän, ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin tuhon aiheuttajien torjumiseksi. 
Määritelmä koskisi mainittuja tuhoja paitsi välittöminä niin myös silloin, kun ne esiintyvät 
välillisinä elottomien tekijöiden aiheuttamien tuhojen seuraustuhoina. Taloudellisella 
vahingolla tarkoitetaan puiden kuolemaa, puiden tuoton vähentymistä tai laadun 
heikkenemistä. 
 
1 momentin 2 kohtaan ehdotetaan säädettäväksi puutavaran määritelmä. Puutavaralla 
tarkoitetaan tässä laissa tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevaa mänty- ja kuusipuuta 
käyttötarkoituksesta riippumatta. Puutavara on voitu joko kaataa hakkuupaikalla tai se on 
alunperin kaatunut esimerkiksi tuulen tai muun vastaavankaltaisen luonnonolosuhteen 
johdosta. Puutavaraksi katsotaan kuitu-, tukki- ja energiapuu tai muu vastaavankaltainen 
teollisuuden tai kotitarvekäyttöön tarkoitettu puu. 
 
Kaarnoittuneella mäntypuutavaralla tarkoitettaisiin 1 momentin 3 kohdan mukaan kaadettua 
mäntypuuta, jonka pinta-alasta vähintään yksi neljäsosa on ei-hilseilevän, kovan kaarnan 
peitossa. 
 
1 momentin 4 kohtaan ehdotetaan säädettäväksi vahingoittuneen puun määritelmä. 
Vahingoittuneella puulla tarkoitettaisiin sellaista mänty- tai kuusipuuta, jossa tuhonaiheuttajat 
puun heikkenemisen seurauksena voivat lisääntyä ja levittää tuhoa ympäröiviin puihin. Se voi 
olla joko kaatunut, katkennut, latvansa menettänyt, voimakkaasti taipunut tai muuten 
vastaavalla tavalla vioittunut ja terveestä poikkeavaa puu. Vioittumisen on voinut aiheuttaa 
myrsky, lumi, metsäpalo, kuivuus, hyönteislaji, sienitauti, eläin, ihmisen toiminta tai muu 
vastaavankaltainen tuhonaiheuttaja. Vahingoittuneella puulla tarkoitettaisiin sellaista, mikä 
poikkeaa sellaisesta puusta, josta saataisiin käypä arvo vastaavissa kasvuolosuhteissa. 
Vahingoittuneeksi puuksi ei katsottaisi sellaista puuta, joka on mäntypistiäisten tai muun 
neulastuholaisen syönnin takia menettänyt neulasiaan, ja joka todennäköisesti toipuu 
neulasten syönnistä. Vahingoittuneeksi puuksi katsottaisiin kirjanpainajan iskeämä puu.  
 
Taimikolla tarkoitettaisiin 1 momentin 5 kohdan mukaan puustoa, jonka keskipituus on alle 1,3 
metriä. Meneillään olevana vuonna istutetut tai kylvetyt taimikot luokitellaan taimikoksi.  
 
Puun läpimitalla tarkoitettaisiin 1 momentin 6 kohdan mukaan rinnankorkeudelta kuoren 
päältä kohtisuorassa puun pituusakselia vasten mitattua läpimittaa. 
 
Puun pituudella tarkoitettaisiin 1 momentin 7 kohdan mukaan etäisyyttä puun syntypisteestä 
tai maanpinnan tasosta latvan huippuun. 
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Biologisella kasvinsuojeluaineella tarkoitettaisiin 1 momentin 8 kohdan mukaan luonnossa 
eristetyistä organismeista tuotettua valmistetta, jota käytetään kasvien tai kasvustojen 
käsittelyyn kasvitautien, tuhoeläinten tai rikkakasvien torjumiseksi tai kasvunsääteenä. 
 
Metsiköllä tarkoitettaisiin 1 momentin 9 kohdan mukaan kasvupaikaltaan ja puustoltaan 
yhtenäistä metsän osaa. 
 
Välivarastolla tarkoitettaisiin 1 momentin 10 kohdan mukaan puun korjuun yhteydessä 
tilapäiselle varastopaikalle kaukokuljetusta varten varastoitua puutavaraa. Välivarastolla 
tarkoitetaan puutavarasta yleensä metsäkuljetuksen jälkeen muodostettavaa varastoa, joka 
sijaitsee tavallisesti kaukokuljetusreitin varressa hakkuupaikan läheisyydessä. Tilapäisellä 
tarkoitetaan väliaikaista varastointipaikkaa, jossa ei jatkuvasti varastoida puuta. Välivarasto 
voi sijaita myös luonnonsuojelulain mukaisella suojelualueella.  
 
Terminaalivarastolla tarkoitettaisiin 1 momentin 11 kohdan mukaan kaukokuljetusreitin 
varrelle pysyväluonteiselle paikalle varastoitua puutavaraa. Tyypillisiä terminaalivarastoja ovat 
esimerkiksi autokuljetuksen puskurivarastot, rautatien lastauspaikkojen ja uittokuljetuksen 
varastot, satamavarastot ja mittausasemien varastot. 
 
Tehdasvarastolla tarkoitettaisiin 1 momentin 12 kohdan mukaan tuotantolaitoksen yhteyteen 
kaukokuljetusvaiheen lopussa varastoitua puutavaraa. 
 
Ammattimaisella toiminnanharjoittajalla tarkoitettaisiin 1 momentin 13 kohdan mukaan 
puutavaran omistajaa tai hakkuuoikeuden haltijaa, jonka pääasiallisena toimialana on 
metsätalouden harjoittaminen ja joka ei ole yksityinen maanomistaja. Yksityisellä 
maanomistajalla tarkoitettaisiin luonnollista henkilöä. Yksityisenä maanomistajana pidettäisiin 
myös sellaista yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai 
osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä. Yksityisenä maanomistajana pidettäisiin myös 
säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. 
Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan myös sellaista yhteismetsän osakaskuntaa ja 
yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista 
vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa. 
 
3 § Puutavaran poistaminen hakkuupaikalta ja välivarastosta  
 
Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin ajankohdista, jonka välisenä aikana puutavaran 
omistaja on velvollinen huolehtimaan puutavaran poistosta hakkuupaikalta ja välivarastosta A-
, B- ja C-alueilla. Pykälän 3 momenttiin otettavan valtuuden nojalla valtioneuvoston 
asetuksella säädettäisiin tarkemmin ajankohdista 1 momentin 1 kohdassa annettujen rajojen 
puitteissa. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista on säädettävä lailla. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yksilön velvollisuuksien 
perusteista, joita sitten tarkennettaisiin valtioneuvoston asetuksella päivämäärän ja 
kuukausille annettujen rajojen puitteissa. 
 
Hakkuupaikalla tarkoitettaisiin aluetta, jossa puu on kaadettu. Puu on voinut kaatua alunperin 
myös tuulen tai muun vastaavan tuhonaiheuttajan toimesta. Vastaavansisältöinen määritelmä 
on voimassa olevassa laissa. Pykälän säännökset koskisivat näin ollen kaikkia 
hakkuupaikkoja eikä yksinomaan metsätaloudellisessa tarkoituksessa suoritettujen hakkuiden 
alueita. Esimerkiksi rakennuspaikalla taikka sähkö- tai tielinjalla kaadetut puut olisi 
kuljetettava 3:ssa pykälässä tarkoitettuihin määräaikoihin mennessä pois tai sen sijaan 
suoritettava 4:ssä pykälässä mainittuja vaihtoehtoisia toimenpiteitä.  
 
Kaarnakuoriaiset ovat pieniä kovakuoriaisia, jotka iskeytyvät lisääntymään yleensä 
elinvoimaltaan heikentyneisiin puihin. Mikäli kaarnakuoriaisia on paljon, ne voivat tunkeutua 
myös elinvoimaisiin puihin. Erityisen sopivia kaarnakuoriaisten lisääntymispaikkoja ovat näin 
ollen tuore kuorellinen puutavara, hakkuutähteet sekä myrskyn ja lumen tai muun 
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tuhonaiheuttajan vahingoittamat puut. Kasvaviin puihin iskeytyessään kaarnakuoriaiset 
aiheuttavat kasvutappioita heikentämällä puiden elinvoimaa ja voivat myös tappaa puita.  
Erityisen merkittäviä tässä suhteessa ovat pystynävertäjä, joka ennen talvehtimistaan 
nakertaa ravinnokseen männyn vuosikasvaimen ydintä sekä kirjanpainaja, joka kykenee 
joukkovoimansa turvin iskeytymään myös täysin terveisiin kuusiin. Metsätuhojen torjunnan 
kannalta on tärkeää, että kaarnakuoriaiskannat pidetään mahdollisimman pieninä, jolloin ne 
eivät pääse vahingoittamaan ainakaan elinvoimaisia kasvavia puita. Tämän vuoksi tulisi 
sellainen puutavara, johon kaarnakuoriaiset ovat iskeytyneet, saada metsästä pois, ennen 
kuin uudet aikuiset poistuvat puusta. Tässä tarkoituksessa on 3 pykälän 1 momentin 1 ja 2 
kohtiin otettu säännökset siitä, mihin mennessä ennen kaarnakuoriaisten 
iskeytymisajankohtaa kaadettu puutavara on kuljetettava pois hakkuupaikalta tai 
välivarastosta.  
 
Kaarnakuoriaisten aiheuttamat metsätuhot ovat hyönteistuhoista taloudellisesti 
merkittävimmät. Puuhun tunkeutuminen tapahtuu keväällä varsin lyhyen ajan kuluessa. 
Pystynävertäjät iskeytyvät mäntyihin, kun lämpötila nousee yli 10 °C, mikä tapahtuu yleensä 
A-alueella maalis - huhtikuussa, B-alueella huhtikuussa ja C-alueella huhti - toukokuussa. 
Kirjanpainajat aloittavat parveilunsa ja iskeytyvät kuusiin, kun lämpötila nousee yli 20 °C, mikä 
tapahtuu A-alueella tavallisesti toukokuussa ja muualla touko-kesäkuussa. Kehitys munasta 
aikuiseksi kestää lajista ja lämpötiloista riippuen kuukauden tai kaksi kuukautta. 
Pystynävertäjien poistuminen puusta tapahtuu yleensä A-alueella kesäkuun loppupuolelta 
alkaen, B-alueella heinäkuun alusta alkaen ja C-alueella heinäkuun puolivälistä alkaen. Kun 
kirjanpainajat ovat saaneet syömäkuvionsa valmiiksi ja munineet, osa niistä voi iskeytyä 
toisen kerran ja munia toisen ns. sisarussukupolven. Tämä tapahtuu tyypillisesti kesä-
heinäkuun vaihteen tienoilla. Kirjanpainajat aikuistuvat etelässä heinäkuun alusta alkaen, 
mutta pysyvät usein lisääntymispuissaan myöhäiskesään asti. Osa niistä talvehtiikin puissa, 
joissa ovat syntyneet. Kuumina ja kuivina kesinä kuusten kuoret kuivuvat ja pakottavat nuoret 
aikuiset jättämään synnyinpuunsa. Tällöin ne voivat iskeytyä kuusiin heinäkuun lopulta 
alkaen. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poikkeus 1 momentissa oleviin aikarajoihin, jolloin 
puutavarapinoa, jonka tilavuudesta on vähintään puolet pieniläpimittaista eli tyviläpimitaltaan 
alle 10 cm olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa, eivät koske 1 momentissa säädetyt 
velvollisuudet. Kirjanpainajat hyödyntävät lähinnä paksumpiläpimittaista eli yli 10 cm 
tyviläpimitaltaan olevaa kuusipuuta. Toisaalta pystynävertäjät kykenevät lisääntymään jopa 3 
cm ohuisessa paksukaarnaisessa männyssä. Jos pinosta on puolet tai enemmän 
pieniläpimittaista puutavaraa, ei metsätuhojen riski ole kovin suuri. Pieniläpimittainen 
puutavara on usein tarkoitettu energiakäyttöön, ja tällaista puuta halutaan myös usein 
kuivattaa metsissä läpi kesän.  
 
Lisäksi 3 momentissa ehdotetaan, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin puutavaran 
poiskuljettamisen aikarajoista 1 momentissa annettujen yksilön velvollisuudelle annettujen 
rajojen puitteissa ja A-, B- ja C-alueista. Aikarajoja ja alueita säädettäessä tulee ottaa 
huomioon se, että mitä aikaisemmat aikarajat säädetään, sitä enemmän se aiheuttaa 
hankaluuksia ja taloudellisia haittoja metsäteollisuuden puunkorjuulle ja kuljetukselle. 
Toisaalta mitä myöhäisemmäksi aikarajat asetetaan, sitä vähemmän noudatetaan 
varovaisuusperiaatetta ja sitä todennäköisemmiksi tulevat metsätuhot ja sitä kautta 
metsänomistajien kärsimät taloudelliset tappiot. 
 
4 § Puutavaran poistamisen vaihtoehtoiset toimenpiteet 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi toimenpiteistä, jotka puutavaran omistajan 
on suoritettava metsätuhojen estämiseksi, jos metsätuholain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
velvoitetta ei ole mahdollisuutta täyttää.  
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Metsätuhojen leviämisen estämisen kannalta ei voida pitää riittävänä sitä, että kuorellinen 
havupuutavara kuljetetaan pois vain hakkuupaikalta ja varastoidaan hyönteistuhojen 
leviämisen kannalta otollisena aikana välivarastoon metsään tai metsän läheisyyteen. Tästä 
välivarastosta voivat hyönteistuhot levitä ympäröivään metsään ja tuhojen torjunnassa ei näin 
ollen saavuteta toivottua tulosta. Puutavaran kerääminen hakkuupaikoilta välivarastoihin 
merkitsee kuitenkin hyönteisten ja leviämispesäkkeiden lukumäärän vähenemistä ja 
vastaavasti hyönteistuhovaaran pienenemistä. Kun kaarnakuoriaiset iskeytyvät varastojen 
osalta lähinnä vain pintakerroksessa olevaan puutavaraan, merkitsee välivarastointi, varsinkin 
jos varastot ovat suuria, jo sinänsä kaarnakuoriaisten lisääntymisedellytysten heikentymistä. 
Käytännössä ovat välivarastot kuitenkin usein varsin pieniä ja etenkin jos niitä on useita, on 
niistä leviävien metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten riski ympäröivälle metsälle ilmeinen. 
 
Käytännössä ei ole mahdollista, että puutavara voitaisiin edellä sanotun mukaisesti kuljettaa 
pois jokaiselta hakkuupaikalta tai välivarastoista. Metsään tai sen lähellä sijaitsevaan 
välivarastoon jäävä puutavara voidaan kuitenkin käsitellä sillä tavoin, etteivät kaarnakuoriaiset 
kykene lisääntymään. Näistä käsittelytavoista voidaan mainita esimerkkeinä puutavaran 
sadettaminen tai kasteleminen, kuoriminen, peittäminen ja käsittely kasvinsuojeluaineilla. 
Välivaraston perustamisvaiheessa voidaan ottaa metsänsuojelunäkökohdat huomioon myös 
esimerkiksi siten, että mäntypuutavarapino sijoitetaan riittävän kauaksi samaa puulajia 
olevasta metsästä. Kuusen pahimman tuholaisen kirjanpainajan torjumiseen tämä menetelmä 
ei kuitenkaan ole sovelias, sillä kirjanpainajat pystyvät lentämään pitkiäkin matkoja.  
 
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin 
säätää vaihtoehtoisten toimenpiteiden teknisestä toteuttamisesta. Tarkemmin säädeltäviä 
asiakokonaisuuksia olisivat puutavaran peittäminen ennen tuhohyönteisten parveilua, 
puutavaran sadettaminen, puutavarapinon pintaosan poiskuljettaminen, puutavaran 
kuoriminen ennen tuhohyönteisten parveilua, puutavarapinon käsittely tuhohyönteisten 
iskeytymistä vastaan tarkoitukseen hyväksytyllä kasvinsuojelu-aineella, mäntypuutavaran 
sijoittamisen etäisyys saman puulajin metsiköstä, mäntypuutavarapinon peittäminen 
lehtipuukerroksella, kuusipuutavarapinon pintakerroksen peittäminen lehtipuulla tai alle 10 cm 
tyviläpimitaltaan olevalla kaarnoittuneella mäntypuulla sekä muut toimenpiteet, joilla on 
vastaavankaltaisia vaikutuksia siten, ettei puutavarasta pääse merkittävästi leviämään 
metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. 
 
5 § Männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistaminen metsästä 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että jos metsässä on enemmän kuin 10 
kuutiometriä  3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuina aikoina suoritetuista hakkuista 
jääneitä yli 10 cm tyviläpimitaltaan olevia kuusen tai kaarnoittuneen männyn rungonosia, 
niiden omistaja on velvollinen huolehtimaan, että tällaiset rungonosat kuljetetaan pois 
hakkuupaikalta ja välivarastosta 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädettyjen määräaikojen 
kuluessa. Männyn ja kuusen rungonosilla ei tarkoiteta kantoja.  
 
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että jos 1 momentissa tarkoitettua 
velvoitetta ei täytetä, puutavaran omistajan on suoritettava metsätuhojen estämiseksi 1 
momentissa tarkoitetuille rungonosille muita 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä. 
 
Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että hakkuualalla tai välivarastossa 
varastoidut kannot on kuljetettava pois metsästä viimeistään kahden vuoden kuluttua 
nostosta. Tällaisiksi kannoiksi katsotaan hakkuualalta nostetut kannot tai tuulen tai muun 
tuhonaiheuttajan kaatamat kannot, jotka on tarkoitettu energiakäyttöön ja sen takia varastoitu 
hakkuualalle tai välivarastoon. Juurikäävän itiölevinnän rajoittamiseksi on tärkeää, että 
hakkuualalta nostettuja kantoja ei säilytetä välivarastossa yli kahta vuotta. Juurikäävän itiöitä 
leviämisen estämiseksi kannoista ei ole olemassa muita keinoja kuin metsässä ja 
välivarastoissa säilyttämisen rajoittaminen.  
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6 § Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä ja välivarastosta 
  
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että jos metsikössä on enemmän kuin 10 
kuutiometriä 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tyviläpimitaltaan yli 10 cm olevaa 
puuta, puiden omistaja on velvollinen huolehtimaan, että se määrä, joka ylittää 10 
kuutiometriä poistetaan metsästä ja välivarastosta ennen 3 §:ssä puutavaran 
poiskuljettamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Kirjanpainajan leviämisen kannalta ovat 
erittäin merkittäviä lumen, myrskyn tai muun tuhonaiheuttajan vahingoittamat havupuut, joiden 
ei sellaisenaan voida katsoa olevan puutavaraa ja joihin ei näin ollen suoraan sovellettaisi 3 
§:n säännöksiä. Näihin puihin iskeytyy helposti runsaasti kaarnakuoriaisia. 
  
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että jos 1 momentissa tarkoitettua 
velvoitetta ei täytetä, puiden omistajan on suoritettava metsätuhojen estämiseksi 1 
momentissa tarkoitetuille vahingoittuneille puille muita 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä.  
 
7 § Ylivoimainen este, erityisen poikkeukselliset olosuhteet ja kohtuuton taloudellinen tilanne 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotettaisiin säädettäväksi ylivoimaisesta esteestä, erityisen 
poikkeuksellisista olosuhteista ja kohtuuttomasta taloudellisesta haitasta ja missä tapauksissa 
niihin on mahdollisuus vedota puutavaran omistajan, hakkuuoikeuden haltijan tai muun 
erityisen oikeuden haltijan velvollisuuksien poistamiseksi.  
 
Ylivoimaisella esteellä tarkoitettaisiin ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Tavallisimpia 
ylivoimaisia esteitä ovat puutavaran omistajan, hakkuuoikeuden haltijan tai muun erityisen 
oikeuden haltijan äkillinen kuolema tai pitkäaikainen työkyvyttömyys tai muu 
vastaavankaltainen olosuhde. Ylivoimainen este-käsitteen käyttö ei rajoitu pelkästään 
täydelliseen mahdottomuuteen, vaan sen on ymmärrettävä tarkoittavan puutavaran omistajan, 
hakkuuoikeuden haltijan tai muun erityisen oikeuden haltijan kontrollin ulkopuolella olevia 
epätavallisia olosuhteita, joita ei olisi voinut välttää tarvittavalla huolellisuudella tai ilman 
liiallisia taloudellisia uhrauksia.   
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erityisen poikkeuksellisista olosuhteista. Keliolosuhteet 
ovat erityisen poikkeuksellisia olosuhteita vain, jos ne ovat ennalta arvaamattomia ja 
huomattavan epätavallisia vuodenaikaan ja maantieteelliseen sijaintiin nähden. Se, että 
esimerkiksi Etelä-Suomessa maahan ei muodostu puutavaran kuljetusta helpottavaa routaa 
useaan vuoteen, on ennalta arvattavissa. Tilanteen, joka on toistunut viimeisen 10 vuoden 
aikana useamman kerran, ei katsota olevan erityisen poikkeuksellinen olosuhde. Erityisen 
poikkeukselliseksi olosuhteeksi voitaisiin katsoa esimerkiksi pitkäaikainen lakko tai muu 
vastaavankaltainen olosuhde.  
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kohtuuttomasta taloudellisesta tilanteesta 
maanomistajalle 6 §:ssä tarkoitetun vahingoittuneen puun osalta. Korjuukulujen 
moninkertaisuus ei itsessään ole ennalta arvaamaton tapahtuma. Korjuukulujen 
moninkertaisuus voi tulla kyseeseen kuitenkin arvioitaessa kohtuutonta taloudellista haittaa. 
Esimerkiksi puutavaran sijainti saaressa jonne ei ole siltaa, kantamattomat turvemaat tai 
pitkät lähikuljetusmatkat suhteessa korjattavaan puuerään voivat olla kohtuuton taloudellinen 
haitta. Korjuukulujen moninkertaisuudella tarkoitetaan puutavaran tappiollista korjuuta 
maanomistajalle verrattuna tavanomaiseen puunkorjuuseen.  
 
Puutavaran korjuuseen ja kuljettamiseen vaikuttava lakko ei pääsääntöisesti estä 
suorittamasta pinoille 4 §:ssä mainittuja vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Myrskytuhoissa 
kaatuneille metsässä hajallaan sijaitseville puille, joita ei ylivoimaisen esteen tai 
poikkeuksellisen olosuhteen takia pystytä korjaamaan, ei kuitenkaan pääsääntöisesti pystytä 
suorittamaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä tai sitä voidaan pitää hyvin hankalana. Pykälä ei 
anna mahdollisuutta käyttää ylivoimaista estettä, poikkeuksellista olosuhdetta tai kohtuutonta 
taloudellista haittaa lahopuun lisäämisen tarkoituksessa. Ylivoimaisen esteen, 
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poikkeuksellisten olosuhteiden ja kohtuuttoman taloudellisen haitan käyttäminen ei poista 
maanomistajan, hakkuuoikeuden haltijan tai muun erityisen oikeuden haltijan 
vahingonkorvausvelvollisuutta, jos tästä aiheutuu tuhoja. 
 
8 § Puutavaran varastointi terminaalivarastossa ja tehdasvarastossa 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin puutavaran omistajan velvollisuudesta ryhtyä 
kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin estääkseen metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten 
merkittävää ja laaja-alaista taloudellista menetystä aiheuttavaa leviämistä puutavarasta. 
Laaja-alaisella taloudellisella menetyksellä tarkoitetaan sitä, että kasvutappiota tai puiden 
kuolemia aiheuttavat tuhot jatkuvat samassa metsässä kauemmin kuin yhden vuoden ajan. 
 
Metsätuhoriskin torjunnassa on olennaista vähentää puutavaran määrää metsässä eli 
välivarastossa kesäaikaan. Aikarajojen avulla puun kuljetuksia ohjataan niin, että puutavara 
siirretään välivarastosta joko suoraan tehdasvarastoihin tai kaukokuljetusreitin varteen 
terminaalivarastoihin. Havupuutavaran varastointi on pysyvällä varastointipaikalla 
mahdollisuuksien mukaan järjestettävä siten, että metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä ei 
merkittävästi leviä toisen metsään. Säännöksen ensisijaisena tarkoituksena on 
naapurimaanomistajien etujen turvaaminen ja perustuslain 15 § 1 momentissa säädetyn 
omaisuudensuojan toteutuminen. Kun pysyvien varastojen on sijaittava asianomaisen tehtaan 
tai kuljetustavan vaihtamista palvelevien kiinteiden laitteiden välittömässä läheisyydessä, ei 
vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia pysyvien varastojen järjestämiselle useinkaan ole.  
 
Kaarnakuoriaisten leviämisen kannalta ovat nykyisin ehkä tärkeimpiä yksittäisiä pesäkkeitä 
kuorellisen havupuutavaran tehdasvarastot. Kaarnakuoriaistuhot tällaisten varastojen 
läheisyydessä saattavat ulottua kilometrien päähän. Tehdasvarastojen ohella tällaisia pysyviä 
varastoja on muun muassa rautateiden lastauspaikoilla ja jossain määrin myös 
maantiekuljetusten varastoissa.  Vahingonkorvausvelvollisuus koskee joka tapauksessa myös 
terminaali- ja tehdasvarastoista aiheutuvia metsätuhoja riippumatta niiden laajuudesta.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että kohtuullisiksi toimenpiteiksi katsottaisiin 4 §:n 1 
momentissa luetellut toimenpiteet. Kohtuullisiksi katsottavilla toimenpiteillä tarkoitetaan 
varaston hallintaan liittyvien menetelmien hyödyntämistä tuhoriskin pienentämiseksi. 
Esimerkkeinä toimenpiteistä ovat muun muassa varaston kierron ja mahdollisen jo muuta 
käyttöä varten olevan kastelun toteuttaminen tavalla, joka pitää tuhoriskin alhaisena. 
Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös mahdolliset häiriötekijät 
tuotantolaitosten puutarpeessa tai säästä johtuvat poikkeusolosuhteet, jotka voivat estää 
normaalin toiminnan.  
 
9 § Laajojen metsätuhojen torjunta 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin toimenpiteistä, jotka olisivat tarpeen laajojen 
katastrofiluonteisten metsätuhojen torjumiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. 
Vastaavansisältöinen pykälä sisältyy nyt voimassa olevaan lainsäädäntöön. Pykälässä on 
lähdetty siitä, että katastrofitilanteessa maa- ja metsätalousministeriöllä olisi mahdollisuus 
antaa kaikki tarvittavat määräykset laajan metsätuhon estämiseksi tai leviämiseksi. Maa- ja 
metsätalousministeriö voisi päätöksellään määrätä maanomistajat poistamaan puita tai 
suorittaa muita tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla tuhon leviäminen voidaan ehkäistä. 
Katastrofitapauksessa on kysymys jo siinä määrin huomattavasta tuhosta, että sillä on erittäin 
laajoja taloudellisia vaikutuksia ja sen torjumista on pidettävä yleisen edun vaatimana. 
Katastrofiluonteisena tapauksena ei voitaisi pitää tuhoa, josta aiheutuu lähinnä pelkästään 
kasvutappioita ja vain vähäisissä määrin puiden kuolemia. Biologisten ja mekaanisten 
torjuntakeinojen ensisijaisuus tulee komission linjausten mukaisesti maa- ja metsätalousalan 
valtiontuen suuntaviivoista. Perustuslain 20 §:n mukaan kaikille kuuluu ympäristöön 
kohdistuva vastuu. Metsätuhon tai sen vaaran on voinut aiheuttaa joko Suomessa esiintyvä 
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laji tai vieras- tai tulokaslajiksi luettava laji, jota ei kuitenkaan säädellä laissa kasvinterveyden 
suojelemisesta.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Suomen metsäkeskuksen (Suomen 
metsäkeskuksen alueyksikön) tulisi laajan metsätuhon vaaran ilmetessä tehdä maa- ja 
metsätalousministeriölle esitys tarpeellisista toimenpiteistä ja niiden suorittamisen 
ajankohdasta sekä arvio vaara-alueesta ja kustannuksista. Ministeriö antaisi päätöksellään 
tarvittavat määräykset maanomistajalle, joka olisi velvollinen toteuttamaan ne. Ministeriö voisi 
määrätä myös Suomen metsäkeskuksen ryhtymään nopeita toimia vaativaan torjuntaan. 
 
10 § Korvaukset laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykyisen lain kaltaisesti menettelystä, jolla valtion 
määräämistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset sekä toimenpiteiden tekemisestä 
aiheutuneet vahingot korvattaisiin maanomistajalle valtion varoista. Edellä 9 §:ssä 
tarkoitettujen määräysten noudattaminen voi aiheuttaa maanomistajalle sellaisia 
kustannuksia, joita tavanomaisen puutavaran myynnin yhteydessä ei syntyisi. Lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriö saattaa antaa määräyksiä sellaisista toimenpiteistä, jotka eivät lainkaan 
merkitse puiden kaatamista. Tällaisesta toiminnasta esimerkkinä voidaan mainita hyönteisiä 
kemiallisilla aineilla niin sanotuilla feromoneilla houkuttelevien pyydysten käyttö. 
 
Laajan metsätuhon yhteydessä torjumiseksi määrätyistä toimenpiteistä aiheutuu 
maanomistajalle yleensä muutakin vahinkoa kuin lisäkustannuksia. Hän voi joutua myymään 
puustoa epäedullisena aikana tai sen ollessa vielä keskenkasvuista. Toimenpide voi myös 
kohdistua vakiintuneeseen taimikkoon, josta ei saada lainkaan myyntituloa, mutta jonka 
perustamiskustannukset ja kasvu menetetään. Yksittäistapauksissa saattavat tällaiset 
vahingot olla taloudellisesti varsin suuret. Perustuslain 15 §:n nojalla jokaisen omaisuus on 
turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan 
säädetään lailla. Huomattavan metsätuhon torjumista, jolla olisi erittäin laaja-alaisia 
vaikutuksia, voidaan pitää yleisen tarpeen mukaisena. Tarkoituksena ei ole luoda menettelyä, 
jonka mukaan valtion varoista yleensä korvattaisiin laajoista metsätuhoista aiheutuneet 
vahingot ja valtion vahingonkorvausvastuu on tarkoitus säilyttää vastaavankaltaisena mitä se 
on voimassa olevassa lainsäädännössä.  
 
Varsinaisten metsätuhojen varalta metsänomistajan on mahdollista ottaa vakuutus. 
Vakuutuksia saa muun muassa myrskyn, tulipalon, salamaniskun, myyrän, lumen, tulvan, 
hyönteisten ja sienitautien aiheuttamien vahinkojen varalle.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin korvauksen hakemisesta. Vastaavansisältöinen 
menettely on voimassa olevassa lainsäädännössä. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 1 ja 2 momentissa säädetty ei koske valtiota 
maanomistajana.  
 
11 § Biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevitystä koskeva erityissäännös 
 
Vastaavansisältöinen säädös sisältyy nyt jo voimassa olevaan lainsäädäntöön.  
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin maanomistajan mahdollisuudesta omalla 
kustannuksellaan toteuttaa vapaaehtoinen biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevitys 
tilanteessa, jossa maa- ja metsätalousministeriö ei ole määrännyt toimenpiteitä suoritettavaksi 
metsätuhojen torjunnasta annetun lain 9 §:n nojalla. Menettely pysyisi ennallaan siltä osin, 
että 9 §:n mukaiset toimenpiteet määrätään toteutettavaksi katastrofiluontoisissa tilanteissa, 
joissa yleinen etu niitä vaatii. Maa- ja metsätalousministeriö voisi päätöksellään oikeuttaa 
maanomistajan toteuttamaan ministeriön hyväksymät torjuntatoimenpiteet. Tätä päätöstä 
tehdessä maa- ja metsätalousministeriöllä tulisi olla käytettävissään asian ratkaisemiseksi 
tarvittavat tiedot, joita olisivat esimerkiksi arvio metsätuhojen syntymisen ja leviämisen 
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aiheuttamista kasvutappioista, tiedot niistä maanomistajista, jotka toimenpiteitä tekisivät, 
tiedot maanomistajan tai maanomistajien tilalla tai tiloilla toteutettavista lentolevityksellä 
tehtävistä torjuntatoimenpiteistä sekä torjuntatoimenpiteiden suorittamisajankohta. Lisäksi 
maanomistajan tai maanomistajien tulisi allekirjoittamalla asiaa koskeva asiakirja sitoutua 
vastaamaan kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä aiheutuvista kaikista kustannuksista silloin, 
jos valtion kustannusvastuu ei niitä koske. Maa- ja metsätalousministeriö harkitsisi 
tapauskohtaisesti, onko tilanne ja ovatko suunnitellut torjuntatoimenpiteet sellaisia, että lupa 
olisi tarkoituksenmukaista myöntää. Pykälän tarkoituksena on lisätä maanomistajan omia 
mahdollisuuksia vapaaehtoisesti toimia tilanteessa, jota valtion korvausvastuu ei kata.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön tekemän päätöksen 
edellytyksistä. Torjuntatoimenpiteiden suorittamatta jättämisestä aiheutuvina huomattavina 
kasvutappioina tai taloudellisina menetyksinä voidaan pitää esimerkiksi 3-4 vuoden kasvun 
menetystä kymmenen vuoden sisällä. Maanomistajan tulisi sitoutua omalla kustannuksellaan 
vastaamaan torjunnan toteuttamisesta aiheutuvista maa- ja metsätalousministeriön 
myönteisen päätöksen jälkeisistä sekä metsäkeskuksen että lentolevityksen käytännön 
järjestämisen kustannuksista. Toimenpiteiden tulisi olla sen mukaisia mitä 
kasvinsuojeluainelaissa (1259/2006) sekä muissa asiaa koskevissa säädöksissä säädetään. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriö 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen tekijäksi. Pykälässä ehdotetaan metsäkeskuksen tekevän esityksen 
maanomistajan hakemuksen perusteella.  
 
Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi valtuus maa- ja metsätalousministeriölle 
antaa asetuksella tarkempia säännöksiä metsäkeskuksen esityksen ja maanomistajan 
hakemuksen sisällöstä. 
 
12 § Metsätuhojen seuranta 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Metsäntutkimuslaitoksen tehtävästä seurata Suomen 
metsäkeskuksen avustuksella metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten leviämistä 
Vastaavansisältöinen pykälä on ollut aiemmin metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja 
tuhoeläinten seurannasta annetussa asetuksessa (1045/1991). Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi Metsäntutkimuslaitoksen tehtäväksi tutkia tuhojen syy- ja 
seuraussuhteita sekä tuhojen taloudellista merkitystä. Näitä voidaan pitää jo tällä hetkellä 
Metsäntutkimuslaitoksen perustehtäviin kuuluvina. Tuhot, joista Metsäntutkimuslaitos tutkii 
syy- ja seuraussuhteita sovitaan maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen 
välisissä tulossopimuksissa.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Metsäntutkimuslaitoksen ilmoittamismenettelystä 
Suomen metsäkeskukselle, jos seurannan yhteydessä ilmenee sellaista, joka edellyttäisi 
ryhtymistä 9 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jos seurannan tai muun toiminnan yhteydessä 
ilmenee löydöksiä laissa kasvinterveyden suojelemisesta tai sen nojalla annetuissa 
asetuksissa säädetyistä vaarallisista kasvintuhoojista, Metsäntutkimuslaitoksen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Kasvinsuojeluyleissopimuksen, jonka 
Suomi on ratifioinut, artikla IV kohta 2 b) velvoittaa jäsenvaltioiden 
kasvinsuojeluorganisaatioita tuhokartoituksiin luonnonvaraisen kasviston osalta. Kansallinen 
kasvinsuojeluviranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto, jonka tulisi olla 
tietoinen tällaisista löydöksistä.  
 
Pykälän 4 momentissa ehdotettaisiin, että Metsäntutkimuslaitoksen olisi vuosittain toimitettava 
maa- ja metsätalousministeriölle selvitys seurannan tuloksista. 
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13 § Valvonta 
 
Vastaavansisältöinen pykälä sisältyy nykyisin voimassa olevaan lainsäädäntöön. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin, että lain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluisivat maa- ja 
metsätalousministeriölle.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tämän lain täytäntöönpanosta sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan 
järjestämisestä vastaa Suomen metsäkeskus. Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset 
koskevat ennen muuta julkiseen hallintotehtävään liittyvää päätöksentekoa. Tällöin on 
kiinnitettävä huomiota muun muassa kansalaisten yhdenvertaisuuteen, yksilön kielellisiin 
perusoikeuksiin, oikeuteen tulla kuulluksi, vaatimukseen päätösten perustelemisesta ja 
oikeuteen hakea muutosta. Suomen metsäkeskuksen osalta nämä vaatimukset täyttyisivät. 
Hallintolakia ja kielilakia sovellettaisiin niiden soveltamisalasäännösten perusteella suoraan 
viranomaisten ohella myös viranomaisorganisaatioiden ulkopuolisiin näiden hoitaessa julkisia 
hallintotehtäviä. Hallintolakia sovelletaan kokonaisuudessaan hallintoasian käsittelyyn toisin 
sanoen hallinnolliseen ratkaisutoimintaan ja siihen liittyviin valmistelutoimiin. Kun Suomen 
metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä hoidettaisiin lakiehdotuksen mukaisia tehtäviä, 
siihen sovellettaisiin, mitä viranomaisesta säädetään julkisuuslaissa. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin 
antaa tarkempia säännöksiä Suomen metsäkeskukselle tämän lain nojalla kuuluvien tehtävien 
suorittamisesta. 
 
14 § Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet 
 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi valvonnan järjestämisen yleisistä periaatteista, kuten 
tasapuolisuudesta, säännöllisyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä valvonnan 
toteuttamistavoista ja vaiheista. Säännös koskisi sekä Suomen metsäkeskuksen tavallista 
valvontaa että omavalvonnan valvomista. Säännöksillä pyritään tukemaan ehdotetun lain 
mukaista valvonnan asianmukaista järjestämistä ja varmistamaan valvonnan 
oikeudenmukainen ja oikeasuhteinen kohdistaminen. Suomen metsäkeskuksen on 
tarvittaessa annettava toiminnanharjoittajille tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia ehdotetun 
metsätuhojen torjunnasta annetun lain vaatimusten noudattamisesta.   
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin puutavaran poistamisen valvonnasta hakkuupaikalta ja 
välivarastosta. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vahingoittuneiden puiden, rungonosien ja 
kantojen poistamisen valvonnasta. Valvonnan tulisi olla suhteessa vahingoittuneiden puiden 
määrään metsässä. Tämä tarkoittaa valvonnan tehostamista sellaisilla alueilla, joilla on 
esimerkiksi edellisenä talvena esiintynyt runsaasti lumituhoja tai alueilla, joilla myrskyt ovat 
kaataneet puita.  
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin 
antaa tarkempia säännöksiä valvonnan järjestämisestä. 
 
15 § Tarkastusoikeus 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Suomen metsäkeskuksella olisi oikeus suorittaa 
valvontaa varten tarkastuksia metsissä, hakkuupaikoilla, välivarastoissa, 
terminaalivarastoissa, tehdasvarastossa ja muulla pysyvällä puun jalostus- tai 
varastointipaikalla. Suomen metsäkeskuksella olisi myös oikeus tarkastaa puutavaran 
varastokirjanpitoa 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Suomen metsäkeskuksella olisi oikeus ottaa 
tarkastusaineisto haltuunsa, jos tarkastus sitä edellyttää. Suomen metsäkeskuksen pyynnöstä 
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tarkastettavan tulisi antaa myös muut tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastuksen asianmukaiseksi 
suorittamiseksi.  
 
16 § Tiedonsaantioikeus 
 
Pykälä sisältäisi säännökset ehdotetun lain mukaisten tarkastusten ja valvonnan 
edellyttämästä Suomen metsäkeskuksen tiedonsaantioikeudesta toiminnanharjoittajalta. 
Oikeus olisi rajattu valvontaa varten tarpeellisiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka olisi 
pyydettäessä annettava Suomen metsäkeskukselle. Tiedonsaantioikeus ulottuisi myös 
salassa pidettäviin tietoihin. Pykälässä säädettäisiin myös Suomen metsäkeskuksen 
oikeudesta saada valvontaa varten välttämättömät tiedot maksutta. 
 
17 § Suomen metsäkeskuksen valvontasuunnitelma.  
 
Pykäläin 1 momentissa säädettäisiin, että Suomen metsäkeskuksen olisi laadittava ja maa- ja 
metsätalousministeriön hyväksyttävä säännöllistä valvontaa varten ehdotetun metsätuhojen 
torjunnasta annetun lain valvontasuunnitelma (Suomen metsäkeskuksen 
valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on laadukasta ja metsätuhoja ehkäisevää. 
Valvontasuunnitelmasta tulisi käydä tarkemmin ilmi viranomaisvalvontaan liittyvät 
valvontakohteet, tarkastukset ja tarkastustiheydet. Valvonnan järjestämisen yleisten 
periaatteiden mukaisesti valvonnan tulee olla tasapuolisista ja säännöllistä. Yksittäisen 
valvontakohteen osalta arvioitaisiin pääsääntöisesti kohteen riskiä, jossa otetaan huomioon 
ensisijaisesti kohteessa harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus. Toisaalta tavoitteena on, 
että toimiva valvontasuunnitelma parantaisi osaltaan valvottavien kohteiden riskiluokitusta ja 
vähentäisi viranomaisvalvonnan tarvetta. 
 
Pykäläin 2 momentissa säädettäisiin, että valvontasuunnitelman tulisi sisältää vähintään 
tarkastuskohteiden sisällön määrittely, valvontakohteiden tarkastustiheys ja 
valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Tarkastuskohteista on mainittava kuinka monta 
omavalvontavelvollista on tavoitteena tarkastaa, minne kohdistetaan vahingoittuneiden puiden 
poiston valvonta sekä arvio valvontasuunnitelman toteutumisesta.   
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että valvontasuunnitelma olisi tarkistettava joka vuosi. 
Valvontasuunnitelmaa tarkistettaessa olisi otettava huomioon yleinen metsätuhotilanne sekä 
omavalvontasuunnitelmissa ja raporteissa esiin tulleet riskit. 
 
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelman 
sisällöstä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, valvontakohteitten 
tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
Säännöksillä pyritään edistämään myös valvonnan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta 
sekä avoimuutta elinkeinonharjoittajien ja metsänomistajien suuntaan. 
 
18 § Omavalvontavelvollisuus 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan ammattimaiselle toiminnanharjoittajalle velvollisuutta 
järjestää toimintansa omavalvonta. Ammattimaisen toiminnanharjoittajan 
omavalvontavelvollisuudella olisi tarkoitus parantaa koko valvontaketjun toimintaa ehdotetun 
metsätuhojen torjunnasta annetun lain puutavaran poistamiseen hakkuupaikalta ja 
välivarastosta liittyen sekä keventää viranomaisvalvontaa. Ammattimaisilla 
toiminnanharjoittajilla on jo pääsääntöisesti olemassa järjestelmät, joilla ne pystyvät 
seuraamaan tarkkaan puutavaravarastojen sijaintia kullakin hetkellä. Suomen metsäkeskus 
valvoisi ammattimaisten toiminnanharjoittajien omavalvontaa riskinarviointiin ja 
satunnaisotantaan perustuen vuosittaisen valvontasuunnitelman mukaisesti. 
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammattimaisen toiminnanharjoittajan velvollisuudesta 
laatia kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta. Ammattimaisen toiminnanharjoittajan itse 
suorittamalla omavalvonnalla voitaisiin tehokkaasti valvoa erityisesti toiminnan kannalta 
kriittisissä tarkastuspisteissä. Ammattimaisen toiminnanharjoittajan olisi nimettävä 
omavalvonnan vastuuhenkilö ja huolehdittava siitä, että puutavaran käsittelyyn osallistuvat 
henkilöt ovat tietoisia omavalvonnasta. 
 
19 § Ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvontaraportti 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan ammattimaisen toiminnanharjoittajan velvollisuutta 
ilmoittaa välittömästi Suomen metsäkeskukselle 7 §:ssä säädetyistä tilanteista, joiden vuoksi 
3, 4, 5 ja 6 §:ssä säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen ei ole mahdollista.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ammattimaisen toiminnanharjoittajan 
omavalvontaraportissa ilmoitettavien tietojen tarkemmasta sisällöstä voidaan säätää maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 
 
20 § Vahingonkorvausvelvollisuus metsätuhoissa metsälain alaisilla alueilla 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että puutavaran omistaja tai maanomistaja ovat 
velvollisia korvaamaan vahingon, joka aiheutuu ehdotetun lain 3, 5 ja 6 §:ssä säädettyjen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä tai 9 §:n nojalla annettuun päätökseen perustuvan 
velvollisuuden laiminlyönnistä, ja tämän seurauksena toisen metsän jonkin metsikön puustoa 
kuolee 10 m3 tai kasvu vähenee yli 10 m3 enintään viiden vuoden aikana. Pääsääntöisesti 
vastaavansisältöinen momentti on voimassa olevassa lainsäädännössä. Voimassa olevassa 
laissa on kasvun vähenemisen määrittelyssä käytetty prosentteja. Tämä on koettu 
ongelmalliseksi kasvun määrittämisen kannalta ja siksi on haluttu ottaa käyttöön kasvun 
vähenemisen rajana 10 m3 vuodessa riippumatta metsikön koosta (sietämisraja). Vahingon 
korvaaminen edellyttää, että puutavaran omistaja tai maanomistaja on syyllistynyt 
laiminlyöntiin. Aikarajaksi on määritetty enintään viisi vuotta, sillä maanomistaja on myös itse 
velvollinen toimimaan aktiivisesti estääkseen omassa metsässä leviävän tuhon edelleen 
leviämistä poistamalla vahingoittuneet puut. Esimerkiksi ytimennävertäjätuhot voivat kuitenkin 
aiheuttaa kasvutappioita metsikössä tutkimusten mukaan jopa viiden vuoden ajan, vaikka 
varsinainen tuhoa levittävä puutavara tai vahingoittunut puu on jo poistettu. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos 8 §:ssä tarkoitetusta havupuutavaravarastosta 
levinneet tuhot aiheuttavat vahinkoa toisen metsälle, varastoidun puutavaran omistaja on 
velvollinen korvaamaan vahingon. Vastaavansisältöinen momentti on voimassa olevassa 
lainsäädännössä. Puutavaravarastoista levinneistä metsätuhoista maanomistaja saisi 
korvauksen tuottamuksesta riippumatta.  
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että muilta osin olisi selvyyden vuoksi 
tarkoituksenmukaista soveltaa vahingonkorvauslakia. Vastaavansisältöinen momentti on 
voimassa olevassa lainsäädännössä. 
 
21 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus metsätuhoissa 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtion vahingonkorvausvelvollisuudesta metsätuhoissa. 
Momentissa lueteltaisiin luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset alueet, joista levinneistä 
metsätuhoista valtio olisi vahingonkorvausvelvollinen. Pääsääntöisesti vastaavansisältöinen 
momentti on voimassa olevassa laissa. Luonnonsuojelulain mukaisilla suojelukohteilla metsän 
hakkuu on yleensä kielletty. Rauhoitusmääräykset estävät näin ollen esimerkiksi sellaisten 
puiden poistamisen alueelta, joista leviää metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. Kun 
luonnonsuojelun tarkoitusperät edellyttävät suojelualueiden säilyttämistä koskemattomina, ei 
metsätuhojen torjumiseksi yleensä voida suorittaa mitään toimenpiteitä kyseisillä alueilla. Kun 
metsätuhot toisaalta helposti leviävät rauhoittamattomiin lähimetsiin aiheuttaen 
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maanomistajalle vahinkoa, on tämä vahinko heille jollain tavoin korvattava. Perustuslain 15 § 
1 momentin mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. [HUOM! kursiivilla kirjoitettu osa on 
vanhan lain HE:n yksityiskohtaisista perusteluista] 
 
Pykälän 2 momentissa korvauksen saaminen ehdotetaan sidottavaksi siihen, että vahingon 
kärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon 
laajenemisen. Vahinkoperusteisen korvauksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on 
yleisemminkin se, että omaisuuden omistaja pyrkii kaikin käytettävissään olevin kohtuullisin 
keinoin estämään vahingon laajenemisen. Jos omistaja ei ole suorittanut välttämättömiä 
omaisuutensa turvaamistoimenpiteitä vahingon laajenemisen estämiseksi, ei hänellä yleisen 
oikeuskäsityksen mukaan ole myöskään oikeutta korvauksen saantiin, jos omaisuus 
vahingoittuu. 
 
Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että oikeus korvaukseen voitaisiin evätä tai 
korvausta voitaisiin alentaa kun vahingon kärsijä on itse myötävaikuttanut vahingon 
laajenemiseen tai on kieltänyt muilta vahingon estämiseen tähtäävät toimenpiteet. 
 
Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi siitä kenelle korvaushakemus on jätettävä. 
Korvaushakemus on jätettävä toimivaltaiselle Suomen metsäkeskuksen alueyksikölle. 
Menettely vastaa nykykäytäntöä. Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tulee toimittaa 
hakemusasiakirjat korvauksen suuruutta ja myöntämisen edellytyksiä koskevalla lausunnolla 
täydennyttynä. Suomen metsäkeskuksen alueyksikkö pystyy parhaiten muodostamaan 
kokonaiskäsityksen korvauksen suuruudesta ja myöntämisen edellytyksistä. 
 
22 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus ja korvauksen määrä 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi korvauksen määrälle yleinen rajoitus, jonka 
mukaan korvauksen enimmäismäärä ei saa ylittää vahingoittuneen omaisuuden käypää arvoa. 
Omaisuuden käypää arvoa käytetään yleisesti korvattavan vahingon ylärajana muidenkin kuin 
tässä laissa tarkoitettujen vahinkojen korvaamisessa. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että taimikkovaiheen ohittaneesta puustosta korvataan 
kasvunmenetys siltä osin kuin ne ylittävät säännöllisestä metsänhoidosta tai tavanomaisesta 
puutavaran korjuusta aiheutuneet kustannukset. Tuhoutuneesta taimikkovaiheen puustosta 
korvattaisiin uudistamiskulut. Momentin sisältö vastaa voimassaolevaa lakia. Maa- ja 
metsätalousalan valtiontuen suuntaviivoissa kohdassa metsätalousalan toimintaperiaatteet 
todetaan, että tukea voidaan myöntää menetetyn kannan ja enintään tuhoutuneen kannan 
arvoa vastaavien uudelleenistutusmenojen korvaamista varten, kun kyseistä tautia tai 
tuholaista torjutaan viranomaisten määräyksestä tai kanta on eläinten tuhoama. 
Kasvunmenetyksen markkina-arvoa laskettaessa voidaan ottaa huomioon tuhoutuneen 
kannan potentiaalinen kasvu tavanomaiseen kaatoikään asti. 
 
Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi vahingon arvioinnista aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta. Jos vahinko korvataan, korvataan samalla myös korvauksen 
hakijan maksamat vahingon selvittämisen kannalta tarpeelliset ja kohtuulliset vahingon 
arviointikustannukset. Arviointikustannuksilla tarkoitettaisiin esimerkiksi Suomen 
metsäkeskuksen perimää maksua maastotarkastuksen suorittamisesta ja vahingon 
arvioinnista. 
 
Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi siitä, että maksettavan korvauksen määrää 
laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon muun lainsäädännön tai vakuutuksen 
perusteella vahinkotapahtumasta saatava korvaus. 
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23 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus ja syy-yhteys 
 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi toiminnan ja vahingon välisestä syy-yhteydestä. 
Käytännössä on usein hyvin vaikeaa saada täyttä näyttöä metsätuhon aiheuttamisesta. 
Yksittäisen vahingonkärsijän on monesti lähes mahdotonta osoittaa toiminnan ja siitä 
seuranneen metsätuhon välistä syy-yhteyttä, johon usein liittyy monimutkaisia ja vaikeasti 
selvitettäviä luonnontieteellisiä seikkoja. Vaikka luonnonsuojelulain nojalla suojellun alueen 
häiriön ja metsätuhon välillä olisi syy-yhteys, on usein mahdotonta kiistattomasti todistaa, 
kuinka suuren osuuden tuhosta luonnonsuojelualueelta levinneet tuhonaiheuttajat ovat 
aiheuttaneet. Näissä suhteissa metsätuhovahingot eroavat monista muista vahinkotilanteista. 
Sanotuista syistä vahingonkärsijän näyttövelvollisuutta on tarpeellista lieventää. Vahingon 
muilla syillä tarkoitetaan sitä, että luonnonsuojelualueen sijainti metsätuhon läheisyydessä ei 
kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että valtio olisi vahingonkorvausvelvollinen. 
Korvauksen saaminen edellyttää sitä, että talousmetsässä on saman tuhonaiheuttajan tuhoja, 
kuin luonnonsuojelualueellakin on tai talousmetsien tuhot ovat seuraustuhoja, joita 
luonnonsuojelualueella esiintyvä tuholainen aiheuttaa. Tuhot on pitänyt aiheutua myös 
ajallisesti oikeassa järjestyksessä. Pääsääntöisesti tuhojen olisi esiinnyttävä suojelualueen 
välittömässä läheisyydessä, mutta arvioitaessa tuhojen etäisyyttä luonnonsuojelualueen ja 
talousmetsän välillä olisi huomioitava myös tuhonaiheuttajan potentiaali siirtyä paikasta 
toiseen sekä tuhojen poikkeuksellisuus paikallisiin olosuhteisiin nähden. Esimerkiksi 
kirjanpainaja voi siirtyä pitkiäkin matkoja paikasta toiseen.  
 
Ilmaisulla, jonka mukaan syy-yhteyden on oltava todennäköinen, tarkoitetaan lieventää 
näyttövelvollisuutta siten, ettei korvausvastuun syntyminen edellytä täyttä näyttöä syy-
yhteydestä. Todennäköinen-sana tarkoittaa tässä korkea- asteista todennäköisyyttä, joka 
matemaattisesti ilmaistuna merkitsee selvästi yli 50 prosentin suuruista varmuutta. 
 
Todennäköisyyttä arvioitaessa kiinnitettäisiin huomiota muun ohella toiminnan ja vahingon 
laatuun sekä vahingon muihin mahdollisiin syihin. Tämä voisi merkitä esimerkiksi sen 
arvioimista, miten tyypillisiä metsätuhovahingot ovat kysymyksessä olevan alueen 
läheisyydessä. Vastatodistelulla todennäköisenä pidetyn aiheuttajan vastuu voitaisiin sulkea 
pois. Syy-yhteyttä selviteltäessä saatetaan joutua tilanteeseen, jossa saman vahingon 
syntyminen voidaan selittää useilla eri tavoilla. Tällöin näitä eri selityksiä joudutaan 
vertaamaan toisiinsa ja valitsemaan niistä todennäköisin. 
 
24 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus ja sietämisvelvollisuus 
 
Häiriöstä kärsivien olisi pykälän 1 momentin mukaan siedettävä korvauksetta eräät 
kohtuullisina pidettävät häiriöt. Kohtuullisuutta määritettäessä otettaisiin huomioon toisaalta 
paikalliset luonnonolosuhteet ja toisaalta häiriön esiintymisen yleisyys vastaavissa oloissa 
muutoin. 
Sietämisraja määritettäisiin ehdotuksen mukaan kohtuusharkinnalla. Harkinta olisi samalla 
tapauskohtaista kokonaisharkintaa, jossa mikään yksittäinen peruste ei olisi ehdottoman 
sitova. Ehdotuksen mukaan harkinnassa olisi otettava nimenomaisesti huomioon paikalliset 
olosuhteet ja metsätuhon esiintymisen yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin ilman 
luonnonsuojelulain mukaista suojelualuetta. 
 
Tapauskohtaisessa arvioinnissa olisi lähdettävä haitankärsijätahon asemasta 
yksittäistapauksessa verrattuna muihin rinnasteisiin tilanteisiin.  
 
25 § Hakkuita koskevia erityissäännöksiä 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotettaisiin, että ehdotetun metsätuhojen torjunnasta annetun lain 9 
§:n nojalla annetun mukainen hakkuu saataisiin toteuttaa metsälain (1093/1996) 5 ja 14 §:stä 
tai niiden nojalla annetuista säännöksistä poiketen. Metsälain (1093/1996) 8 §:n 1 momentin 
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mukaisesta velvoitteesta uuden puuston aikaansaamiseksi on kuitenkin huolehdittava. 
Momentti vastaa nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
 
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi maanomistajan oikeudesta ryhtyä 
metsässään 3, 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin puun ostajasta johtuvassa 
ylivoimaisen esteen tilanteessa myös niiden puiden kohdalla, joiden osalta hakkuuoikeus on 
luovutettu sen jälkeen, kun asiasta on sovittu hakkuuoikeuden haltijan kanssa. 
 
26 § Uhkasakko ja teettämisuhka 
 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi velvoittavasta päätöksestä ja siihen 
liitettävästä uhkasakosta ja teettämisuhasta. Ehdotetun metsätuhojen torjunnasta annetun lain 
3 §:n mukaan puutavaran omistajan on poistettava puutavara hakkuupaikalta ja 
välivarastosta. Ehdotetun lain 4 §:n nojalla puutavaran omistajan on suoritettava 
metsätuhojen estämiseksi vaihtoehtoisia toimenpiteitä puutavaran poistamiselle. Ehdotetun 
lain 5 §:n nojalla puutavaran omistajan on kuljetettava pois männyn ja kuusen rungonosat tai 
suoritettava niille muita ehdotetun lain 4 §:ssä olevia toimenpiteitä. Ehdotetun lain 6 §:n 
nojalla vahingoittuneiden puiden omistaja on velvollinen huolehtimaan 10 m3 ylittävän määrän 
poistamisesta metsästä ennen 3 §:ssä puutavaran poistamiselle annettuja määräaikoja. 
Ehdotetun lain 8 §:ssä säädetyn mukaisesti varastoitaessa havupuutavaraa 
terminaalivarastoissa ja tehdasvarastoissa puutavaran omistaja on velvollinen ryhtymään 
kohtuulliseksi katsottaviin toimenpiteisiin estääkseen metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten 
merkittävää ja laaja-alaista leviämistä.  Lakiehdotuksen 3, 5 ja 6 §:n velvollisuuksia ei 
kuitenkaan ole, jos ennalta arvaamattomat olosuhteet huomioon ottaen puutavaran ja korjuun 
järjestämiselle on ylivoimainen este, poikkeukselliset olosuhteet ja 4 §:ssä, 5 §:n 2 
momentissa ja 6 §:n 3 momentissa mainittuja vaihtoehtoisia toimenpiteitä on mahdoton 
toteuttaa. Lakiehdotuksen 6 §:n velvollisuutta ei ole, jos tilanne on taloudellisesti kohtuuton 
maanomistajalle. Ehdotetun lain 9 §:ssä säädetyn mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö 
voi metsätuhon syntymisen tai leviämisen estämiseksi määrätä vaara-alueen maanomistajat 
poistamaan metsästä tarpeellisen määrän puita ja määrätä poistettavien puiden käsittelystä.  
 
Lain 15 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi velvoittavasta päätöksestä ja siihen liitettävästä 
uhkasakosta tai teettämisuhasta. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan, jos joku laiminlyö 
tähän lakiin tai sen nojalla annettuun säännökseen tai määräykseen perustuvan 
velvollisuutensa, Suomen metsäkeskus voi päätöksellään velvoittaa hänet suorittamaan 
tarvittavat toimenpiteet. Vastaavansisältöinen pykälä on voimassa olevassa laissa. 
 
Arvioitaessa Suomen metsäkeskuksen toimivaltaa puuttua yksilön perusoikeuksiin voidaan 
todeta, että vahingoittuneiden puiden poistamisvelvoite tai velvoite ryhtyä muihin 
toimenpiteisiin puissa tai puutavarassa elävien tuhohyönteisten leviämisen estämiseksi eivät 
ehdotetun metsätuhojen torjunnasta annetun lain mukaan koske toimenpiteitä, joille on 
ylivoimainen este, poikkeukselliset olosuhteet tai tilanne muodostuisi taloudellisesti 
kohtuuttomaksi Velvollisuutta puutavaran pois kuljettamiseen tai muihin lain 3 §:ssä 
säädettyihin toimenpiteisiin ei ole, jos velvollisuuden noudattaminen aiheuttaisi ennalta 
arvaamattomat olosuhteet huomioon ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Koska 
metsätuhojen torjunnasta annetun lain 3, 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet eivät voi 
säännösten mukaan muodostua kohtuuttomiksi, ei niitä koskevalla velvoittavalla päätöksellä 
puututtane merkittävästi yksilön perustuslailla turvattuun omaisuudensuojaan. Puutavaran 
pois kuljettamista ei myöskään voida pitää kovin merkittävänä velvoitteena, sillä hakattu 
puutavara kuljetettaisiin joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin pois metsästä tai sen 
läheisyydestä. Suomen metsäkeskuksen velvoittavaa päätöstä koskeva itsenäinen 
harkintavalta liittyy tarvittaviin toimenpiteisiin sekä siihen, milloin toimenpiteille on laissa 
tarkoitetulla tavalla ylivoimainen este, poikkeukselliset olosuhteet tai kohtuuton taloudellinen 
haitta. Edellä todetuilla perusteilla voidaan katsoa, että ehdotetun metsätuhojen torjunnasta 
annetun lain 3, 5 ja 6§:n mukaiseen Suomen metsäkeskuksen velvoittavaan päätökseen ei 
liity merkittävää julkisen vallan käyttöä. 
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Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan Suomen metsäkeskus voi asettaa päätöksensä 
tehosteeksi uhkasakon tai uhan, että toimenpiteet tehdään laiminlyöjän kustannuksella. 
Asetettuun uhkaan sovelletaan uhkasakkolakia. Suomen metsäkeskuksesta on tällöin 
voimassa, mitä uhkasakkolaissa säädetään viranomaisesta. 
 
Uhkasakon ja teettämisuhan tuomitseminen on hallintomenettelyä, johon liittyy seuraamusten 
määräämisen vuoksi tuomiovallan piirteitä. Esille nousevat korostetusti asianosaisen 
oikeusturvatakeet. Uhkasakon ja teettämisuhan asettamisen ja tuomitsemisen on katsottava 
olevan toimintaa, johon sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttämistä. Tämän vuoksi 
ehdotetun metsätuhojen torjunnasta annetun lain 26 §:ää ehdotetaan säädettäväksi siten, että 
Suomen metsäkeskuksen päätöksen tehosteeksi mahdollisesti asetettavan uhkasakon tai 
teettämisuhan asettaisi Maaseutuvirasto Suomen metsäkeskuksen esityksestä. Uhkasakkoon 
ja teettämisuhkaan sovellettaisiin uhkasakkolakia. Tämä tarkoittaisi muun ohella sitä, että 
teettämiskustannukset maksettaisiin etukäteen valtion varoista. Vastaavansisältöinen pykälä 
sisältyy voimassa olevaan lakiin. 
 
27 § Rangaistussäännös 
  
Pykälässä säädettäisiin, että rangaistusseuraamus tulisi kyseeseen 3, 4, 5 ja 6 §:ssä ja 18 
§:ssä säädetyn velvollisuuden laiminlyömisestä sekä 9 §:n nojalla annettuun päätökseen 
perustuvan velvollisuutensa laiminlyömisestä. Sen sijaan 8 §:n tarkoittamissa tapauksissa 
seurauksena ei olisi lainkaan rangaistusta. Ehdotetun metsätuhojen torjunnasta annetun lain 
rangaistussäännöksiä sovellettaisiin vain, jos muualla ei ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta. Ehdotetulla säännöksellä voitaneen kuitenkin riittävästi puuttua niihin tilanteisiin, 
joissa rangaistussäännöksiä tarvitaan hallinnollisen valvonnan ja siihen liittyvien 
pakkokeinojen apuna. 
 
 28 § Valtion saamisen perintä 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtion saamisen perintään sovellettavasta laista. 
Vastaavansisältöinen momentti on voimassa olevassa laissa. Momentin mukaan 
metsätuhojen torjunnasta ehdotetussa laissa tarkoitettu valtion saaminen saataisiin periä 
ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetun lain mukaisessa järjestyksessä.  
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Maaseutuvirasto vastaisi kaikkien metsätuhojen 
torjunnasta ehdotettuun lakiin perustuvien valtion saamisten perinnästä. Vastaavansisältöinen 
momentti on voimassa olevassa laissa. Perustuslain 124 §:ssä säädetyn mukaisesti 
merkittävää julkista valtaa sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. 
 
29 § Muutoksenhaku 
 
Pykälän 1 momentti vastaa nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä.  
Hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin mukaan viranomaisella on mahdollisen 
asianosaisaseman lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on 
viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. 
 
Pykälän 2 momentti vastaa nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä.  Pykälän 2 momentissa 
ehdotettaisiin, että maa- ja metsätalousministeriön 9 §:n nojalla tekemää päätöstä olisi 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Maa- ja metsätalousministeriön päätös saattaa 
koskea esimerkiksi tietyn kasvinsuojeluaineen levittämistä juuri tiettyyn aikaan vuodesta ja 
jonka suorittaminen ei siedä viivytystä. Maa- ja metsätalousministeriö voisi tuolloin määrätä, 
että valituksenalaista päätöstä on noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
 
Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että Suomen metsäkeskuksella olisi oikeus valittaa 
Maaseutuviraston ja hallinto-oikeuden ehdotetun lain nojalla tekemästä päätöksestä, jos 
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Maaseutuviraston päätös poikkeaa Suomen metsäkeskuksen esityksestä. Pykälän 3 momentti 
vastaa nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Maaseutuvirastolle on siirretty sellaiset 
aiemmat Suomen metsäkeskuksen viranomaistehtävät, joihin sisältyy merkittävää julkista 
valtaa. Vaikka Suomen metsäkeskusta ei voida pitää viranomaisena, se on edelleen yleinen 
metsälainsäädäntöä toimeenpaneva julkinen organisaatio, jonka tehtäviin kuuluisi valvoa 
yleistä etua. Tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista, että Suomen metsäkeskuksella olisi 
oikeus valittaa ehdotetun metsätuhojen torjunnasta annettavaan lakiin perustuvasta 
päätöksestä, jonka Maaseutuvirasto on tehnyt Suomen metsäkeskuksen aloitteesta. Jos 
asianosainen valittaisi Suomen metsäkeskuksen tai Maaseutuviraston päätöksestä hallinto-
oikeuteen, Suomen metsäkeskuksen valitusoikeuden tulisi koskea myös hallinto-oikeuden 
asiassa antamaa päätöstä. Momentin mukaan metsäkeskuksella olisi oikeus valittaa 
Maaseutuviraston ja hallinto-oikeuden tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä, jos 
Maaseutuviraston päätös poikkeaisi metsäkeskuksen esityksestä tai jos hallinto-oikeus 
muuttaisi metsäkeskuksen tai Maaseutuviraston päätöstä taikka kumoaisi sen. 
 
30 § Voimaantulo 
 
31 § Siirtymäsäännökset 
 

2 Tarkemmat säännökset ja määräykset 
 
Lakiehdotuksen 3 §:ään sisältyisivät säännökset puutavaran poistamisesta hakkuupaikalta ja 
välivarastosta. Pykälän 3 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
puutavaran poiskuljettamisen aikarajoista ja A-, B- ja C-alueista. 
 
Lakiehdotuksen 4 §:ssä säädettäisiin puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä. 
Pykälän 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa 
tarkemmat säännökset puutavaran poistamisen vaihtoehtoisten toimenpiteiden sisällöstä. 
 
Lakiehdotuksen 9 §:ssä säädettäisiin laajojen metsätuhojen torjunnasta. Pykälän 5 momentin 
nojalla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin puiden poistamisen 
ajankohdasta, määrästä ja käsittelystä laajojen metsätuhojen torjumiseksi. 
 
Lakiehdotuksen 11 §:ssä säädettäisiin biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevitystä 
koskevasta erityissäännöksestä. Pykälän 4 momentin nojalla Suomen metsäkeskuksen 
esityksen ja maanomistajan hakemuksen sisällöstä voitaisiin tarkemmin säätää maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 
 
Lakiehdotuksen 13 §:ssä säädettäisiin valvonnasta. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä Suomen 
metsäkeskukselle tämän lain nojalla kuuluvien tehtävien suorittamisesta. 
 
Lakiehdotuksen 14 §:ssä säädettäisiin valvonnan järjestämisen yleisistä periaatteista. Pykälän 
3 momentissa säädettäisiin, että maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa 
tarkemmat säännökset valvonnan järjestämisestä. 
 
Lakiehdotuksen 18 §:ssä säädettäisiin omavalvontavelvollisuudesta. Pykälän 3 momentissa 
säädettäisiin, että maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä siitä miten omavalvonta on järjestettävä ja päivitettävä. 
 
Lakiehdotuksen 19 §:ssä säädettäisiin ammattimaisen toiminnanharjoittajan 
omavalvontaraportista. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ammattimaisen 
toiminnanharjoittajan omavalvontaraportissa ilmoitettavien tietojen sisällöstä voitaisiin säätää 
tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
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3 Voimaantulo 
 

4 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
 
Esityksessä on neljä liityntää perustuslaissa säädettyihin perusoikeuksiin. Ehdotettu laki 
metsätuhojen torjunnasta liittyy perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan, 
perustuslain 20 §:ssä tarkoitettuun vastuuseen ympäristöstä, perustuslain 124 §:ssä 
tarkoitettuun oikeuteen siirtää julkista valtaa sisältäviä tehtäviä muulle kuin viranomaiselle ja 
perustuslain 18 §:ssä tarkoitettuun elinkeinonharjoittamisen vapauteen. Ehdotettu laki 
metsätuhojen torjunnasta asettaa rajoitteita ja velvoitteita metsänomistajan harjoittamalle 
metsätaloudelle ja metsäteollisuuden harjoittamalle puunkorjuulle. Metsänomistajille ja 
metsäteollisuudelle on säädetty toteuttamiseen liittyviä rajoitteita ja toimiin liittyviä velvoitteita. 
Myös metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi on luonnonsuojelulain nojalla 
suojeltuja alueita täsmennetty ja tarkennettu velvollisuutta vahingoittuneiden puiden määrää 
koskien.  
 
Esityksen keskeisimpänä tavoitteena on saattaa ehdotettu metsätuholaki perustuslain 80 
§:ssä asetettujen vaatimusten mukaiseksi. Ehdotettuun metsätuhojen torjunnasta annettuun 
lakiin tehtäisiin perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja 
täsmennyksiä.  
Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Tämän vuoksi 
ehdotettuun metsätuhojen torjunnasta annettavaan lakiin ehdotetaan nostettavaksi kaikki 
sellaiset voimassaolevan metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain nojalla 
annetut säännökset, jotka koskevat yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita tai 
muuten perustuslain mukaan lain alaan kuuluvia asioita. Asetuksen antaja voidaan lailla 
valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä 
vähäisistä yksityiskohdista. Valtuutuksen säätämiseen laissa on perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä kohdistettu erityisesti vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja 
tarkkuudesta (PeVL 19/2002 vp ja PeVL 40/2002 vp). Perustuslakivaliokunta on myös 
korostanut lausuntokäytännössään, että valtioneuvoston asetuksella ei voida antaa yleisiä 
oikeussääntöjä esimerkiksi yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteista eikä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan (PeVL 16/2002 vp). Edellä mainitusta 
johtuen esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi lakiesitykseen nykyisin ministeriön asetuksessa 
metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetussa asetuksessa (1046/1991), ministeriön 
asetuksessa metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta (1045/1991) 
ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
(1397/1991) olevat vuonna 2000 voimaan tulleesta uudesta perustuslaista johtuvat asiat. 
 
 Esityksessä ehdotetaan uuteen lakiin säädettäväksi perustuslain 80 § 1 momentin yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden säätämistä lain tasolla ja tarkkarajaisuuden 
vaatimusten johdosta tarkemmin säänneltäväksi voimassa olevan lain 4 §:ssä säädetty 
hyönteis- ja sienituhojen ennalta ehkäiseminen ja 6 §:ssä säädetty laajat hyönteis- ja 
sienituhot. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 14 §:n 1 momentti, jonka 
nojalla asetus metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta on annettu, ei ole uuden 2000 
voimaan tulleen perustuslain vaatimusten mukainen.  Maa- ja metsätalousministeriön päätös 
metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta on annettu voimassa olevan metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta annetun lain 4 §:n 1 momentin ja 15 §:n nojalla ja se ei ole uuden 
2000 voimaan tulleen perustuslain mukainen. Voimassa olevan metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta annetun lain 15 §:n asetuksenantovaltuus ei ole tarkkarajaisuuden 
vaatimusten mukainen. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 15 §:n 
nojalla metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:ssä olevat 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita koskevat asiat liittyen toimenpiteisiin 
metsätuhon syntymisen tai leviämisen ehkäisemiseksi ehdotetaan säädettäväksi uudessa 
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laissa. Päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta on annettu metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta annetun lain 15 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla koskien 
pääasiallisesti havupuutavaran poiskuljettamista hakkuupaikalta ja välivarastosta ja 
vahingoittuneen puun poistoa ja nämä ehdotetaan myös säänneltäväksi uudessa laissa.  
 
Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on 
lausuntokäytännössään todennut, ettei elinkeinovapautta saa rajoittaa ilman erittäin pätevää 
syytä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi henkilöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojaamista tai muita tärkeitä yhteiskunnallisia intressejä. Rajoituksen tulee ilmetä lain tasolla 
koska kyse on perusoikeuden rajoittamisesta. Omavalvontaa koskeva menettely perustuu 
perustuslain 80 §:n mukaisesti riittävän tarkkarajaisiin säännöksiin, joista käyvät ilmi 
toiminnanharjoittajalle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet. Ehdotus ei ole ongelmallinen 
perustuslain 18 §:n 1 momentin osalta. 
 
Perustuslain 15 §:n 1 momentin mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden 
käyttövapauden rajoittamisen tulee olla suhteellisuusvaatimuksen mukaista. Tämä merkitsee 
perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan sitä, että rajoituksen tulee olla välttämätön 
hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi eikä se saa mennä pidemmälle kuin on 
perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin 
painavuus suhteessa omaisuudensuojaan. Rajoituksen laajuutta ja suhteellisuutta koskevan 
tarkastelun osalta on viime kädessä kysymys siitä, loukkaako rajoitus omistajan oikeutta 
omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön (PeVL 22/1996 vp). 
Perustuslain 15 §:n 2 momentissa säädetään, että omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 
tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Lakiesityksen 9 §:n laajojen 
metsätuhojen torjunnassa omaisuuden pakkolunastus on perustusoikeuden turvaamiseksi 
ehdotettu säädettävän täyttä korvausta vastaan.  
 
Perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Pykälän 2 momentin mukaan julkisen vallan 
on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Omaisuuteen liittyvälle sääntelylle 
on perustuslakivaliokunta todennut olevan painavat yhteiskunnalliset perusteet, jos laissa 
asetetut tavoitteet ovat omiaan myötävaikuttamaan siihen, että luonnon ja ympäristön 
monimuotoisuus säilyy perustuslain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla (PeVL 33/2008 
vp). Perustuslain 20 §:ssä tarkoitetun perusoikeuden edistämistä toteuttaa myös se, että 
pyritään säilyttämään metsävarat. Perustuslain 20 §:ssä tarkoitettu vastuu ympäristöstä kattaa 
siten sekä monimuotoisuuden suojelemisen että metsävarojen säilyttämisen tuleville 
sukupolville. Perustuslakivaliokunnan kannan mukaan metsätalouden turvaamistarve on 
Suomen kansantaloudelle elintärkeä (PeVL 22/1996 vp). Metsävarojen säilyttämisessä 
tuleville sukupolville on olennaista myös metsien hyvän terveydentilan säilyttäminen. 
 
Esityksellä on liityntä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuun kysymykseen edellytyksistä antaa 
julkisia hallintotehtäviä muulle kuin viranomaiselle. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen 
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on 
tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Perustuslain esitöiden mukaan 
julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan verraten laajaa hallinnollisten tehtävien kokonaisuutta, 
johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen 
oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Perustuslain 
124 §:n tarkoituksena on rajoittaa julkisten hallintotehtävien osoittamista varsinaisen 
viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Sääntelyltä on tästä syystä vaadittava tiettyä täsmällisyyttä 
siirrettävien tehtävien määrittelyssä. Perustuslakivaliokunta on arvioinut julkisten 
hallintotehtävien antamisen Suomen metsäkeskukselle olevan valtiosääntöoikeudellisesti 
ongelmatonta. (PeVL 53/2010 vp). 
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Nykyinen Suomen metsäkeskus ei ole viranomainen, vaikka se täyttää keskeiset 
viranomaistoiminnan tunnusmerkit. Sen toiminnan yleisistä perusteista säädetään lailla. Kun 
Suomen metsäkeskus hoitaa niille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä, sen on noudatettava, 
mitä hallintolaissa, kielilaissa ja saamen kielilaissa säädetään. Suomen metsäkeskuksen 
asiakirjojen ja toiminnan julkisuudesta on voimassa, mitä julkisuuslaissa säädetään. Suomen 
metsäkeskusten toimihenkilöt eivät ole virkasuhteessa. Erityissäännöksen perusteella he 
toimivat kuitenkin varojen käytössä ja niin sanottujen viranomaistehtävien hoidossa 
virkamiehen vastuulla. Suomen metsäkeskukselle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä 
olisivat lain valvonta, maa- ja metsätalousministeriölle tehtävän esityksen tekeminen laajojen 
metsätuhojen torjuntaan liittyen sekä toimenpiteiden teettäminen. Suomen metsäkeskukselle 
ei ole lakiehdotuksen johdosta tulossa lisätehtäviä. 
 
Maaseutuvirasto perustettiin 1 päivänä toukokuuta 2007. Samassa yhteydessä tulivat 
voimaan maaseutuvirastosta annettu laki (666/2006) sekä metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta annettua lakia koskevat muutokset. Näillä muutoksilla sellainen toimivalta, joka 
sisälsi merkittävää julkisen vallan käyttöä ja oli osoitettu metsäkeskuksille, yksilöitiin 
lainmuutoksissa ja siirrettiin perustetulle Maaseutuvirastolle. Lakiehdotuksessa ei ole esitetty 
muutosta voimassa olevaan tilanteeseen nähden. Maaseutuvirastolle kuuluvia merkittävää 
julkista valtaa sisältäviä tehtäviä olisivat lakiehdotuksen 26 §:n 1 momentissa olevat 
uhkasakon asettaminen, teettämisuhka ja toimenpiteiden teettämiskustannusten 
takaisinperintä. Lakiehdotuksen 28 §:n 2 momentissa säädettäisiin, että valtion saamisen 
perinnän hoitaa Maaseutuvirasto. 
 
Perustuslain 80 §:ssä säädetään asetuksen antamisesta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä. 
Säännöksen 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat 
antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on 
kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka 
perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen 
säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. Uuden perustuslain säätämisen myötä yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden säätämiseen on kiinnitetty entistä tarkempaa 
huomiota. Asetuksen antaja voidaan lailla valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista. Valtuutuksen säätämiseen 
laissa on perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä kohdistettu erityisesti vaatimuksia 
sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkuudesta (PeVL 19/2002 vp ja PeVL 40/2002 vp). 
Perustuslakivaliokunta on myös korostanut lausuntokäytännössään, että valtioneuvoston 
asetuksella ei voida antaa yleisiä oikeussääntöjä esimerkiksi yksilön oikeuksien tai 
velvollisuuksien perusteista eikä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain 
alaan (PeVL 16/2002 vp). 
 
Kun arvioidaan sitä, tuleeko asetuksenantovaltuus laissa osoittaa valtioneuvostolle vai 
ministeriölle, perustuslakiuudistuksen yhteydessä on todettu lähtökohtana, että 
valtioneuvoston yleisistunto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä 
asioista sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii. Tämä periaate ilmenee 
valtioneuvoston päätöksentekoa koskevasta perustuslain 67 §:stä. Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä on myös tuotu esiin perustuslain 80 §:n 1 momentin eräänä 
lähtökohtana se, että ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä 
teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä 
asioissa (PeVL 33/2004 vp). Tiettyjen asiakokonaisuuksien osalta esitetään jatkossa 
metsätuholaissa valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus nykyisin ministeriölle säädetyn 
valtuuden sijaan. Valtioneuvostolle määritelty asetuksenantovaltuus sisältyisi lakiehdotuksen 
3 §:n 3 momenttiin ja 9 §:n 5 momenttiin.  
 
Esitys sisältää maa- ja metsätalousministeriölle osoitettuja asetuksenantovaltuuksia. Maa- ja 
metsätalousministeriölle määritelty asetuksenantovaltuus sisältyisi lakiehdotuksen 4 §:n 2 
momenttiin, 11 §:n 4 momenttiin, 13 §:n 3 momenttiin, 14 §:n 3 momenttiin, 18 §:n 3 
momenttiin sekä 19 §:n 2 momenttiin. Asetuksella säädettävät seikat olisivat teknisluonteisia, 
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joissa määritettäisiin esimerkiksi lomakkeilla ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot, puutavaran 
poistamisen vaihtoehtoisten toimenpiteiden teknisestä sisällöstä ja valvonnan järjestämisen 
teknisistä yksityiskohdista. Tämän vuoksi ministeriön asetusta olisi pidettävä asianmukaisena 
säädöstasona tässä yhteydessä. 
 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotus: 
 
 

LAKIEHDOTUKSET 
 
Laki metsätuhojen torjunnasta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
1 § Lain soveltamisala 
 
Tämän lain tarkoituksena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen 
torjuminen. 
 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan metsäpuissa esiintyvien vaarallisten 
kasvintuhoojien torjumiseen ja niiden leviämisen estämiseen, mitä kasvinterveyden suojelemisesta 
annetussa laissa (702/2003) säädetään.  
 
Metsällä tarkoitetaan tässä laissa aluetta, johon sovelletaan metsälakia (1093/1996). 
 
2 § Määritelmät 
 
Tässä laissa tarkoitetaan:  
 
1) metsätuhoilla hyönteisten, muiden selkärangattomien eliöiden, sienten, bakteerien ja virusten 
metsässä kasvaville puille aiheuttamia sellaisia tauteja ja puuntuotantoon vaikuttavaa 
heikkenemistä, joista aiheutuu taloudellisia vahinkoja, kuten puiden kuolemaa, puiden tuoton 
vähentymistä tai laadun heikkenemistä;  
 
2) puutavaralla tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevaa kaadettua tai kaatunutta kuoripäällistä 
mänty- ja kuusipuuta käyttötarkoituksesta riippumatta;  
 
3) kaarnoittuneella mäntypuutavaralla kaadettua tai kaatunutta mäntypuuta, jonka pinta-alasta on 
vähintään yksi neljäsosa ei-hilseilevän, kovan kaarnan peitossa;  
 
4) vahingoittuneella puulla sellaista mänty- tai kuusipuuta, jossa tuhonaiheuttajat puun 
heikkenemisen seurauksena voivat lisääntyä ja levittää tuhoa ympäröiviin puihin;   
 
5) taimikolla puustoa, jonka kasvatuskelpoisten puiden keskipituus on 1,3 metriä tai vähemmän. 
Meneillään olevana vuonna istutetut tai kylvetyt taimikot luokitellaan taimikoksi;  
 
6) puun läpimitalla rinnankorkeudelta kuoren päältä kohtisuorassa puun pituusakselia vasten 
mitattua läpimittaa; 
 
7) puun pituudella etäisyyttä puun syntypisteestä tai maanpinnan tasosta latvan huippuun; 
 
8) biologisella kasvinsuojeluaineella luonnosta eristetyistä organismeista tuotettua valmistetta, jota 
käytetään kasvien tai kasvustojen käsittelyyn kasvitautien, tuhoeläinten tai rikkakasvien 
torjumiseksi tai kasvunsääteenä;  
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9) metsiköllä kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäistä metsän osaa;  
 
10) välivarastolla puun korjuun yhteydessä tilapäiselle varastopaikalle kaukokuljetusta varten 
varastoitua puutavaraa; 
 
11) terminaalivarastolla kaukokuljetusreitin varrelle pysyväluonteiselle paikalle varastoitua 
puutavaraa;   
 
12) tehdasvarastolla tuotantolaitoksen yhteyteen kaukokuljetusvaiheen lopussa varastoitua 
puutavaraa; 
 
13) ammattimaisella toiminnanharjoittajalla puutavaran omistajaa tai hakkuuoikeuden haltijaa, 
jonka pääasiallisena toimialana on metsätalouden harjoittaminen ja joka ei ole yksityinen 
maanomistaja. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä. Yksityisenä 
maanomistajana pidetään myös sellaista yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka 
yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä. Yksityisenä maanomistajana 
pidetään myös säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden 
harjoittaminen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan myös sellaista yhteismetsän 
osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka 
osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa. 
 
3 § Puutavaran poistaminen hakkuupaikalta ja välivarastosta 
 
Puutavaran omistajan on huolehdittava, että tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä oleva  
 
1) elokuun 31. päivän ja seuraavan vuoden toukokuun 31. päivän välillä kaadettu kuusipuutavara 
ja kaarnoittunut mäntypuutavara ja kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja välivarastosta A-, B- ja C-
alueilla toukokuun ja syyskuun välisenä aikana siten kuin tämän lain 3 §:n nojalla annettavalla 
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 
 
ja  
 
2) kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välillä kaadettu kuusipuutavara on kuljetettava pois 
hakkuupaikalta tai välivarastosta A-alueella 30 päivän kuluessa hakkuuhetkestä. 
 
Puutavarapinoa, jonka tilavuudesta on vähintään puolet tyviläpimitaltaan alle 10 cm olevaa mänty- 
tai kuusipuutavaraa, eivät koske 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt velvollisuudet.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään puutavaran poiskuljettamisen aikarajoista ja A-, B- ja C-
alueista. 

4 § Puutavaran poistamisen vaihtoehtoiset toimenpiteet 
 
Jos 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua velvoitetta ei täytetä, puutavaran omistajan on suoritettava 
metsätuhojen estämiseksi 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle puutavaralle muita toimenpiteitä. Muita 
toimenpiteitä ovat 
 
a) puutavara peitetään ennen tuhohyönteisten parveilua, 
b) puutavara sadetetaan, 
c) puutavarapinon pintaosa kuljetetaan pois, 
d) puutavara kuoritaan ennen tuhohyönteisten parveilua, 
e) puutavara käsitellään tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitukseen hyväksytyllä 
kasvinsuojelu-aineella, 
f) mäntypuutavara sijoitetaan riittävän etäälle saman puulajin metsiköstä,  
g) mäntypuutavarapinon pintakerros peitetään lehtipuukerroksella, 
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h) kuusipuutavarapinon pintakerros peitetään lehtipuukerroksella tai alle 10 cm tyviläpimitaltaan 
olevalla ei-kaarnoittuneella mäntypuulla tai 
i) puutavaralle suoritetaan muita toimenpiteitä, joilla on vastaavankaltaisia vaikutuksia, siten, ettei 
puutavarasta pääse merkittävästi leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin 1 momentissa mainittujen 
toimenpiteiden sisällöstä.  
 
5 § Männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistaminen metsästä ja välivarastosta 
 
Jos metsässä on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 kuutiometriä 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuina aikoina suoritetuista hakkuista jääneitä yli 10 senttimetriä tyviläpimitaltaan 
olevia kuusen tai kaarnoittuneen männyn rungonosia, niiden omistajan on huolehdittava siitä, että 
tällaiset rungonosat kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja välivarastosta 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa säädettyjen määräaikojen kuluessa. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitettua velvoitetta ei täytetä, puutavaran omistajan on suoritettava 
metsätuhojen estämiseksi 1 momentissa tarkoitetuille rungonosille muita tämän lain 4 §:ssä 
tarkoitettuja toimenpiteitä.  
 
Hakkuualalla tai välivarastossa varastoidut kannot on kuljetettava pois metsästä tai välivarastosta 
viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta.  
 
6 § Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä ja välivarastosta 
 
Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on enemmän kuin 10 kuutiometriä hehtaaria kohden 
2 § 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua, tyviläpimitaltaan yli 10 cm olevaa puuta puiden omistaja 
on velvollinen huolehtimaan, että se määrä, joka ylittää 10 kuutiometriä poistetaan metsästä ja 
välivarastosta ennen tämän lain 3 §:ssä tarkoitettuja puutavaran pois kuljettamisen aikarajoja.  
 
Jos edellä 1 momentissa tarkoitettuja vahingoittuneita puita ei poisteta metsästä, puiden omistajan 
on suoritettava metsätuhojen estämiseksi muita tämän lain 4 §:ssä tarkoitettuja muita 
toimenpiteitä.  

 
7 § Ylivoimainen este, erityisen poikkeukselliset olosuhteet ja kohtuuton taloudellinen 
tilanne 
 
Edellä tämän lain 3, 5 ja 6 §:ssä säädettyjä velvollisuuksia ei kuitenkaan ole, jos ennalta 
arvaamattomat olosuhteet huomioon ottaen puutavaran korjuun ja kuljetuksen järjestämiselle on 
ylivoimainen este, erityisen poikkeukselliset olosuhteet ja tämän lain 4 §:ssä, 5 §:n 2 momentissa 
ja 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja vaihtoehtoisia toimenpiteitä on mahdotonta toteuttaa.  
 
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan puutavaran korjuuseen ja kuljetukseen vaikuttava pitkäkestoinen 
lakko, puutavaran omistajan, hakkuuoikeuden haltijan tai muun erityisen oikeuden haltijan äkillinen 
kuolema tai pitkäaikainen työkyvyttömyys tai muu vastaavankaltainen olosuhde.   
 
Erityisen poikkeukselliseksi olosuhteeksi katsotaan esimerkiksi epätavalliset luonnonolosuhteet tai 
pitkäkestoinen puutavaran korjuuseen tai kuljetukseen vaikuttava lakko. 
 
Edellä tämän lain 6 §:ssä säädettyä velvollisuutta ei ole, jos tilanne on maanomistajalle 
taloudellisesti kohtuuton. Kohtuuttomaksi taloudelliseksi tilanteeksi katsotaan 6 §:ssä tarkoitetun 
vahingoittuneen puun korjuun tai kuljetuksen kulujen moninkertaisuutta maanomistajalle.  
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8 § Puutavaran varastointi terminaalivarastossa ja tehdasvarastossa 
 
Varastoitaessa havupuutavaraa terminaalivarastossa tai tehdasvarastossa on puutavaran omistaja 
velvollinen ryhtymään kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin estääkseen metsätuhoja 
aiheuttavien hyönteisten merkittävää ja laaja-alaista taloudellista menetystä aiheuttavaa leviämistä 
puutavarasta. 
 
Kohtuullisiksi katsottavia toimenpiteitä ovat edellä 4 §:n 1 momentissa luetellut toimenpiteet.  
 
9 § Laajojen metsätuhojen torjunta 
 
Maa- ja metsätalousministeriö voi metsätuhon leviämisen tai syntymisen estämiseksi määrätä 
päätöksellään vaara-alueen maanomistajat poistamaan metsästä tarpeellisen määrän puita tai 
suorittamaan muita tarvittavia toimenpiteitä, jos metsässä esiintyy poikkeuksellisen paljon 
metsätuhoja tai vaara laajan metsätuhon leviämiseen tai syntymiseen on olemassa. Ministeriö voi 
samalla määrätä puiden poistamisen ajankohdasta sekä poistettavien puiden käsittelystä. 
Ministeriö voi myös määrätä päätöksellään Suomen metsäkeskuksen ryhtymään nopeita toimia 
vaativaan torjuntaan. Etusijalle on asetettava biologiset ja mekaaniset torjuntakeinot. Tällöin 
Suomen metsäkeskus voi ryhtyä toimenpiteisiin myös alueen maanomistajia kuulematta, jos 
kuulemista ei voida suorittaa ilman kohtuutonta viivästystä.  
 
Suomen metsäkeskuksen on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun vaaran ilmetessä ministeriölle 
esitys, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot: 
1) tuho- tai vaara-alue; 
2) alueen kullakin tilalla metsätuhon leviämisen tai syntymisen ehkäisemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet ja niiden suorittamisajankohta sekä niiden maanomistajien yhteystiedot, joiden tiloilla 
toimenpiteitä esitetään suoritettavaksi; sekä 
3) arvio toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista ja siitä, miltä osin kustannukset tulisivat valtion 
korvattaviksi;  
4) perusteet sille, jos ei voida käyttää biologisia ja mekaanisia torjuntakeinoja. 
 
Suomen metsäkeskuksen on ilmoitettava 2 momentissa tarkoitetusta esityksestä maanomistajille 
siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Maanomistajan on 14 vuorokauden kuluessa 
esityksen tiedoksisaannista annettava huomautuksensa esityksen johdosta Suomen 
metsäkeskukselle, jonka on lähetettävä huomautukset lausuntoineen edelleen maa- ja 
metsätalousministeriölle. 
 
Päätöksen tiedoksiannon maa- ja metsätalousministeriö voi antaa Suomen metsäkeskuksen 
tehtäväksi. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin puiden poistamisen ajankohdasta, 
määrästä ja käsittelystä laajojen metsätuhojen torjumiseksi.  
 
10 § Korvaukset laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista 
 
Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisesta aiheutuneet kustannukset ja 
taimikkovaiheen ohittaneen puuston kasvunmenetys korvataan maanomistajalle ja 
maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, 
eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden tai hakkuuoikeuden haltijalle valtion varoista siltä osin 
kuin ne ylittävät säännöllisestä metsänhoidosta tai tavanomaisesta puutavaran korjuusta 
aiheutuvat kustannukset. Torjuntatoimien takia tuhoutuneesta taimikkovaiheen puustosta 
korvataan uudistamiskulut. Korvausta ei kuitenkaan makseta tai sen määrää alennetaan, jos 
korvaukseen oikeutettu ei ole noudattanut tätä lakia taikka tämän lain nojalla annettuja säännöksiä, 
määräyksiä tai viranomaisen päätöksiä taikka korvaukseen oikeutettu on laiminlyönyt hänelle 
määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen ja ne on jouduttu teettämään 27 §:n mukaisesti. 
Korvauksesta päättää maa- ja metsätalousministeriö. 
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Korvausta on haettava maa- ja metsätalousministeriölle osoitetulla hakemuksella, joka on jätettävä 
Suomen metsäkeskukselle 90 päivän kuluessa siitä, kun päätöksessä edellytetyt toimenpiteet on 
suoritettu loppuun. Hakemuksessa on oltava riittävä selvitys kustannuksista ja vahingoista. 
Suomen metsäkeskuksen tulee toimittaa hakemusasiakirjat maa- ja metsätalousministeriölle 
korvauksen suuruutta ja myöntämisen edellytyksiä koskevalla lausunnolla täydennettynä. 
 
Mitä 1, 2 ja 3 momentissa säädetään, ei koske valtiota maanomistajana. 
 
11 § Biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevitystä koskeva erityissäännös 
 
Jos maa- ja metsätalousministeriö ei 9 §:n nojalla määrää toimenpiteitä suoritettavaksi, se voi, sen 
estämättä, mitä kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 20 §:ssä säädetään, päätöksellään 
oikeuttaa maanomistajan tai maanomistajat kustannuksellaan toteuttamaan maa- ja 
metsätalousministeriön hyväksymät biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevitystä koskevat 
torjuntatoimenpiteet. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että:  
1) torjuntatoimenpiteiden suorittamatta jättämisestä aiheutuu vaara huomattavista kasvutappioista 
tai muista huomattavista taloudellisista menetyksistä; 
2) maanomistaja tai maanomistajat sitoutuvat vastaamaan torjuntatoimenpiteen toteuttamisesta 
aiheutuvista kustannuksista;  
3) toimenpiteet ovat muutoin metsien hoitoa ja käyttöä sekä kasvinsuojeluaineita ja niiden 
lentolevitystä koskevan lainsäädännön mukaisia; ja 
4) hyönteis- tai sienituhoja ei voida muulla tavoin tehokkaasti kohtuudella estää. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetun päätöksen Suomen 
metsäkeskuksen esityksestä. Suomen metsäkeskus tekee esityksensä maanomistajan tai 
maanomistajien hakemuksen perusteella.  
 
Suomen metsäkeskuksen esityksen tulee sisältää 3 momentin mukaisten, päätöksen 
edellytyksenä olevien tietojen lisäksi seuraavat tiedot 
1) tuho- tai vaara-alue; 
2) alueen kullakin tilalla metsätuhon leviämisen tai syntymisen ehkäisemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet ja niiden suorittamisajankohta sekä niiden maanomistajien yhteystiedot, joiden tiloilla 
toimenpiteitä esitetään suoritettavaksi; sekä 
3) arvio toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. 
 
Suomen metsäkeskuksen esityksen ja maanomistajan hakemuksen sisällöstä voidaan säätää 
tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
 
12 § Metsätuhojen seuranta 
 
Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on Suomen metsäkeskuksen avustuksella seurata 
metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten esiintymistä ja leviämistä, sekä tutkia tuhojen 
syy- ja seuraussuhteita sekä tuhojen taloudellista merkitystä.  
 
Jos seurannan yhteydessä ilmenee sellaista, mikä edellyttäisi ryhtymistä 9 §:n mukaisiin 
toimenpiteisiin, Metsäntutkimuslaitoksen on viipymättä ilmoitettava asiasta Suomen 
metsäkeskukselle.  
 
Jos seurannan tai muun toiminnan yhteydessä ilmenee löydöksiä laissa kasvinterveyden 
suojelemisesta tai sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyistä vaarallisista kasvintuhoojista, 
Metsäntutkimuslaitoksen on viipymättä ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle. 
 
Metsäntutkimuslaitoksen on vuosittain toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle selvitys 
seurannan tuloksista. 
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13 §  
Valvonta 
 
Tämän lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle.  
 
Tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Suomen metsäkeskus.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Suomen 
metsäkeskukselle tämän lain nojalla kuuluvien tehtävien suorittamisesta.  
 
14 § Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet 
 
Puutavaran poistamista hakkuupaikalta ja välivarastosta on valvottava tasapuolisesti ja 
säännöllisesti. Valvontaa on tehostettava, jos on epäiltävissä, että toiminnanharjoittajan toiminta ei 
täytä metsätuhojen torjunnasta annetun lain tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia. 
Valvontatoimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja ne on sopivalla tavalla kohdistettava 
puutavaran poistamisen ja välivarastoinnin vaiheisiin. 
 
Vahingoittuneiden puiden, rungonosien ja varastoitujen kantojen poistamista on valvottava 
tasapuolisesti ja säännöllisesti. Valvonnan on oltava suhteessa vahingoittuneiden puiden määrään 
metsässä. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset valvonnan 
järjestämisestä. 
 
15 § Tarkastusoikeus 
 
Suomen metsäkeskuksella on oikeus suorittaa ennakolta ilmoittamatta tarkastuksia metsissä, 
hakkuupaikoilla, välivarastoissa, terminaalivarastoissa, tehdasvarastoissa ja muilla pysyvillä puun 
jalostus- tai varastointipaikoilla. Suomen metsäkeskuksella on lisäksi oikeus tarkastaa puutavaran 
varastokirjanpitoa. 
 
Suomen metsäkeskuksella on oikeus ottaa tarkastusaineisto haltuunsa, jos tarkastus sitä 
edellyttää. Suomen metsäkeskuksen pyynnöstä tarkastettavan tulee antaa myös muut tiedot, jotka 
ovat tarpeen tarkastuksen asianmukaiseksi suorittamiseksi. 
 
16 § Tiedonsaantioikeus 
 
Suomen metsäkeskuksella on oikeus saada tässä laissa tarkoitettua valvontaa varten 
välttämättömät tiedot ja asiakirjat maksutta. 
 
17 § Suomen metsäkeskuksen valvontasuunnitelma. 

Suomen metsäkeskukselle 14 §:ssä säädettyä säännöllistä valvontaa varten Suomen 
metsäkeskuksen tulee laatia ja maa- ja metsätalousministeriön hyväksyä metsätuhojen torjunnasta 
annetun lain valvontasuunnitelma (Suomen metsäkeskuksen valvontasuunnitelma) siten, että 
valvonta on laadukasta ja metsätuhoja ehkäisevää. 
 
Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:  
1) tarkastusten sisällön määrittely; 
2) valvontakohteiden tarkastustiheys; sekä 
3) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. 
 
Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain. 
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Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä 
tarkastuksista, valvontakohteitten tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuunnitelman 
toteutumisen arvioinnista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
  
18 § Omavalvontavelvollisuus 
 
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on valvottava puutavaran poistamista hakkuupaikalta ja 
välivarastosta metsätuhojen torjunnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen aikarajojen mukaisesti 
tai valvottava vaihtoehtoisten toimenpiteiden toteuttamista (omavalvonta).  
 
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta, joka on 
toimitettava Suomen metsäkeskukselle. Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on nimettävä 
omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii omavalvonnan toteutumisesta.  
 
Suomen metsäkeskus on velvollinen antamaan neuvoja omavalvontasuunnitelman laatimisessa ja 
toteuttamisessa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
siitä, miten omavalvonta on järjestettävä ja päivitettävä. 
 
19 § Ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvontaraportti 
 
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä Suomen 
metsäkeskukselle 7 §:ssä säädetyistä tilanteista, joiden vuoksi 3, 4, 5 ja 6 §:ssä säädettyjen 
velvollisuuksien noudattaminen ei ole mahdollista.  
 
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvontaraportissa ilmoitettavien tietojen tarkemmasta 
sisällöstä voidaan säätää maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
 
20 § Vahingonkorvausvelvollisuus metsätuhoissa metsälain alaisilla alueilla 
 
Jos puutavaran omistaja tai maanomistaja laiminlyö 3, 5 tai 6 §:ssä säädetyn taikka 9 §:n nojalla 
annettuun päätökseen perustuvan velvollisuuden ja tämän seurauksena toisen metsänomistajan 
jonkin metsikön puustoa kuolee yli 10 m3 tai kasvu vähenee yli 10 m3 enintään viiden vuoden 
aikana, puutavaran omistaja tai maanomistaja on velvollinen korvaamaan näin syntyneen 
vahingon. 
 
Jos 8 §:ssä tarkoitetusta havupuutavaran varastosta levinneet tuhot aiheuttavat vahinkoa toisen 
metsälle, varastoidun puutavaran omistaja on velvollinen korvaamaan vahingon. 
 
Vahingon korvaamisesta on muutoin voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) säädetään. 
 
21 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus metsätuhoissa 
 
Luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n mukaiselta luonnonsuojelualueelta, 25 §:n mukaisesti 
määräaikaisesti suojellulta alueelta, 29 §:n mukaiselta alueelta, josta on tehty päätös 30 §:n 
mukaisesti, 47 §:n mukaiselta uhanalaisen lajin esiintymispaikalta ja 55 §:n mukaisesti 
toimenpidekieltoon asetetulta alueelta levinneiden metsätuhojen aiheuttamat vahingot korvataan 
siten kuin jäljempänä säädetään.  
 
Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin 
keinoin pyrkinyt estämään vahingon laajenemisen. 
 
Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, jos vahingonkärsijä on myötävaikuttanut 
korvaushakemuksessa tarkoitetun vahingon laajenemiseen taikka ilman hyväksyttävää perustetta 
kieltänyt sellaisten toimenpiteiden suorittamisen, joilla olisi voitu estää vahingon laajeneminen. 
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Haettaessa 1 momentissa tarkoitettua vahingonkorvausta maanomistajan on haettava korvausta 
ympäristöministeriölle osoitetulla hakemuksella, joka on jätettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 
10 §:n mukaiselta luonnonsuojelualueen, 25 §:n mukaisesti määräaikaisesti suojellun alueen, 29 
§:n mukaisen alueen, josta on tehty päätös 30 §:n mukaisesti, 47 §:n mukaisen uhanalaisen lajin 
esiintymispaikan ja 55 §:n mukaisesti toimenpidekieltoon asetetun alueen toimivaltaiselle Suomen 
metsäkeskuksen alueyksikölle. Suomen metsäkeskuksen alueyksikön on toimitettava 
hakemusasiakirjat ympäristöministeriölle korvauksen suuruutta ja myöntämisen edellytyksiä 
koskevalla lausunnolla täydennettynä.  
 
22 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus ja korvauksen määrä 
 
Korvauksen enimmäismäärä ei saa ylittää omaisuuden käypää arvoa. 
 
Taimikkovaiheen ohittaneen puuston kasvunmenetys korvataan maanomistajalle. Tuhoutuneesta 
taimikkovaiheen puustosta korvataan uudistamiskulut. 
 
Jos vahinko korvataan, maksetaan korvaus myös korvauksen hakijan maksamista vahingon 
selvittämisen kannalta tarpeellisista ja kohtuullisista vahingon arviointikuluista. 
 
Korvauksen määrää laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon vakuutuksen perusteella 
vahinkotapahtumasta saatava korvaus. 
 
23 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus ja syy-yhteys 
 
Metsätuhojen aiheuttamat vahingot korvataan tämän lain mukaan, jos voidaan osoittaa, että 22 §:n 
1 momentissa tarkoitetun toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys on todennäköinen. Syy-
yhteyden todennäköisyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota muun ohella toiminnan ja 
vahingon laatuun sekä vahingon muihin mahdollisiin syihin.  
 
24 § Valtion vahingonkorvausvelvollisuus ja sietämisvelvollisuus 
 
Metsätuhojen aiheuttamat vahingot korvataan tämän lain säännösten nojalla ottaen muun ohella 
huomioon paikalliset olosuhteet ja häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä 
häiriön yleisyys vastaavissa metsätalouden olosuhteissa muutoin. 
 
Edellä 1 momentissa säädetty sietämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tahallisesti tai rikoksella 
aiheutettua vahinkoa. 
 
25 § Hakkuita koskevia erityissäännöksiä 
 
Tämän lain 9 §:n nojalla annetun päätöksen mukainen hakkuu saadaan toteuttaa metsälain 
(1093/1996) 5 ja 14 §:stä tai niiden nojalla annetuista säännöksistä poiketen. Metsälain 
(1093/1996) 8 §:n 1 momentin mukaisesta velvoitteesta uuden puuston aikaansaamiseksi on 
kuitenkin huolehdittava. 
 
Maanomistajalla on oikeus ryhtyä metsässään 3, 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin myös 
niiden puiden kohdalla, joiden osalta hakkuuoikeus on luovutettu sen jälkeen, kun asiasta on 
sovittu hakkuuoikeuden haltijan kanssa. 
 
26 § Uhkasakko ja teettämisuhka 
 
Jos joku laiminlyö tämän lain 3, 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyn tai 9 §:n nojalla annettuun päätökseen 
perustuvan velvollisuutensa, Suomen metsäkeskus voi päätöksellään velvoittaa hänet 
suorittamaan tarvittavat toimenpiteet. Maaseutuvirasto voi Suomen metsäkeskuksen esityksestä 
asettaa Suomen metsäkeskuksen päätöksen tehosteeksi uhkasakon tai uhan, että toimenpiteet 
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tehdään laiminlyöjän kustannuksella. Toimenpiteiden teettämiskustannusten takaisinperinnästä 
valtiolle vastaa Suomen metsäkeskuksen esityksestä Maaseutuvirasto.  
 
Tässä pykälässä tarkoitetusta asiasta on muutoin voimassa mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) 
säädetään. 
 
27 § Rangaistussäännös 
 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 3 §:ssä, 4 §:ssä, 5 §:ssä, 6 §:ssä tai 18 §:ssä 
säädetyn tai 9 §:n nojalla annettuun päätökseen perustuvan velvollisuuden, on tuomittava, jollei 
siitä muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, metsätuhojen torjunnasta annetun lain 
säännösten rikkomisesta sakkoon. 
 
28 § Valtion saamisen perintä 
 
Tässä laissa tarkoitettu valtion saaminen saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä 
siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottokaaressa (705/2007) säädetään. 
 
Tässä laissa tarkoitetun saamisen perii Maaseutuvirasto. 
 
29 § Muutoksenhaku  
 
Maa- ja metsätalousministeriön 9 §:n 1 momentin nojalla ja Suomen metsäkeskuksen 27 §:n 1 
momentin nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 
Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä 
pääosa kyseessä olevasta alueesta sijaitsee. Muutoksen hakemiseen sovelletaan, mitä 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen. 
Milloin Suomen metsäkeskuksen määräämien toimenpiteiden suorittamista ei voida lykätä, 
Suomen metsäkeskus voi määrätä, että valituksenalaista päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön 9 §:n 1 momentin nojalla tekemässä päätöksessä voidaan 
määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen 
toisin määrää. 
 
Sen lisäksi mitä muutoksenhausta erikseen säädetään, Suomen metsäkeskuksella on oikeus 
valittaa Maaseutuviraston ja hallinto-oikeuden tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä, jos 
Maaseutuviraston päätös poikkeaa Suomen metsäkeskuksen esityksestä tai jos hallinto-oikeus on 
muuttanut Suomen metsäkeskuksen taikka Maaseutuviraston päätöstä tai kumonnut sen. 
 
30 § Voimaantulo 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. 
Tällä lailla kumotaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annettu laki metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta (263/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
 
HUOM: Valtion vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat pykälät voimaan notifioinnin jälkeen 
asetuksella. 
 
31 § Siirtymäsäännökset 
 
Ennen tämän lain voimaantuloa kaadettuun puutavaraan tai kaatuneisiin puihin tai kantoihin 
sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säädöksiä. 
 
HE xx/xx, mmvk.miet. xx/xx, svk.miet. xx/xx 
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B. Työryhmän ehdotus valtioneuvoston asetukseksi 
metsätuhojen torjunnasta 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, 
säädetään metsätuhojen torjunnasta X päivänä Xkuuta 20XX annetun lain (XXX/20XX) nojalla: 
 
1 § Soveltamisala 
 
Tässä asetuksessa säädetään puutavaran poistamisen alueista ja aikarajoista.  
 
2 § Puutavaran poiskuljettamisen alueet 
 
Puutavaran poiskuljettamisen alueina käytetään liitteen 1 aluejaon mukaisesti alueita A, B ja C. 
 
3 § Puutavaran poiskuljettamisen aikarajat kuusella 
 
Metsätuhojen torjunnasta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuusipuutavara on 
kuljetettava pois hakkuupaikalta ja välivarastosta 
1) A-alueella 12 päivänä heinäkuuta 
2) B-alueella 24 päivänä heinäkuuta 
3) C-alueella 15 päivänä elokuuta 
 
4 § Puutavaran poiskuljettamisen aikarajat männyllä 
 
Metsätuhojen torjunnasta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu mäntypuutavara on 
kuljetettava pois hakkuupaikalta ja välivarastosta 
1) A-alueella 1 päivänä heinäkuuta  
2) B-alueella 1 päivänä heinäkuuta 
3) C-alueella 15 päivänä heinäkuuta 
 
5 § Voimaantulo 
 
Tämä asetus tulee voimaan X päivänä Xkuuta 2013.  
 
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 
6 § Siirtymäsäännös 
 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa kaadettuun puutavaraan sovelletaan ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säädöksiä. 
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 Asetuksen liite 1  
 
JÄRJESTELMÄN ALUEJAKO 
 
A-alue: Asikkala, Askola, Aura, Espoo, Forssa, Hamina, Hanko, Hattula, Hausjärvi, Heinola, 
Helsinki, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, Hämeenlinna, Iitti, Imatra, Inkoo, Janakkala, 
Jokioinen, Järvenpää, Kaarina, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kemiönsaari, Kerava, 
Kirkkonummi, Koski Tl, Kotka, Kouvola, Kustavi, Kärkölä, Lahti, Laitila, Lapinjärvi, Lappeenranta, 
Lemi, Lieto, Lohja, Loimaa, Loppi, Loviisa, Luumäki, Marttila, Masku, Miehikkälä, Mynämäki, 
Myrskylä, Mäntsälä, Mäntyharju, Naantali, Nastola, Nousiainen, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, 
Orimattila, Oripää, Paimio, Parainen, Parikkala, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Pyhtää, Pyhäranta, 
Pöytyä, Raasepori, Raisio, Rautjärvi, Riihimäki, Ruokolahti, Rusko, Salo, Sauvo, Savitaipale, 
Sipoo, Siuntio, Somero, Suomenniemi, Taipalsaari, Taivassalo, Tammela, Tarvasjoki, Turku, 
Tuusula, Uusikaupunki, Vantaa, Vehmaa, Vihti, Virolahti, Ypäjä  
 
B-alue: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Enonkoski, Eura, Eurajoki, Evijärvi, Haapajärvi, 
Haapavesi, Hailuoto, Halsua, Hankasalmi, Harjavalta, Hartola, Haukipudas, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Honkajoki, Huittinen, Hyrynsalmi, Hämeenkyrö, Ii, Iisalmi, Ikaalinen, Ilmajoki, 
Ilomantsi, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Joensuu, Joroinen, Joutsa, Juankoski, Juuka, Juupajoki, 
Juva, Jyväskylä, Jämijärvi, Jämsä, Kaavi, Kajaani, Kalajoki, Kangasala, Kangasniemi, 
Kankaanpää, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karvia, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, 
Kaustinen, Keitele, Kemi, Keminmaa, Kempele, Kerimäki, Kesälahti, Keuruu, Kihniö, Kiikoinen, 
Kiiminki, Kinnula, Kitee, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokemäki, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Korsnäs, 
Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Kuhmo, Kuhmoinen, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Kyyjärvi, 
Kärsämäki, Köyliö, Laihia, Lapinlahti, Lappajärvi, Lapua, Laukaa, Lavia, Lempäälä, Leppävirta, 
Lestijärvi, Lieksa, Liminka, Liperi, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Luvia, Maalahti, Maaninka, Merijärvi, 
Merikarvia, Mikkeli, Muhos, Multia, Mustasaari, Muurame, Mänttä-Vilppula, Nakkila, Nilsiä, Nivala, 
Nokia, Nurmes, Närpiö, Orivesi, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Outokumpu, Padasjoki, Paltamo, 
Parkano, Pedersören, kunta, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pieksämäki, Pielavesi, Pietarsaari, 
Pihtipudas, Pirkkala, Polvijärvi, Pomarkku, Pori, Pudasjärvi, Punkaharju, Punkalaidun, Puolanka, 
Puumala, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pälkäne, Raahe, Rantasalmi, Ranua, Rauma, Rautalampi, 
Rautavaara, Reisjärvi, Ristiina, Ristijärvi, Ruovesi, Rääkkylä, Saarijärvi, Sastamala, Savonlinna, 
Seinäjoki, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Siilinjärvi, Soini, Sonkajärvi, Simo, Sotkamo, 
Sulkava, Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Tampere, Tervo, Tervola, Teuva, Tohmajärvi, Toholampi, 
Toivakka, Tornio, Tuusniemi, Tyrnävä, Töysä, Ulvila, Urjala, Utajärvi, Uurainen, Uusikaarlepyy, 
Vaala, Vaasa, Valkeakoski, Valtimo, Varkaus, Vesanto, Vesilahti, Veteli, Vieremä, Vihanti, 
Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Vähäkyrö, Vöyri, Yli-Ii, Ylivieska, Ylöjärvi, Ähtäri, Äänekoski  
 
C-alue: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Kuusamo, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, 
Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Suomussalmi, Taivalkoski, Utsjoki, Ylitorni 
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C. Työryhmän ehdotus maa- ja metsätalousministeriön 
asetukseksi metsätuhojen torjunnasta 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, 
säädetään metsätuhojen torjunnasta X päivänä Xkuuta 20XX annetun lain (XXX/20XX) nojalla: 
 
1 § Soveltamisala 
 
Tässä asetuksessa säädetään puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä. 
 
2 § Määritelmät 
 
Metsiköllä tarkoitetaan tässä asetuksessa kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäistä metsän osaa. 
 
3 § Puutavaran poistamisen vaihtoehtoiset toimenpiteet 
 
Jos metsätuhojen torjunnasta annetun lain (XXX/20XX) 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa 
tarkoitettua velvoitetta ei täytetä, puutavaran omistajan on suoritettava metsätuhojen leviämisen 
estämiseksi 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetulle puutavaralle seuraavia toimenpiteitä:  
 
a) mäntypuutavara peitetään ennen pystynävertäjien parveilua ja kuusipuutavara ennen 
kirjanpainajien parveilua hyönteisten iskeytymisen estävällä katteella, jonka on peitettävä pinon 
pintakerros kokonaan ja pinon sivut ja päädyt vähintään 50 senttimetrin matkalta pinon yläreunasta 
alaspäin; 
 
b) puutavara sadetetaan vähintään kahdeksan viikon ajan käyttäen vähintään 50 millimetriä vettä 
vuorokaudessa alkaen vähintään neljä viikkoa ennen metsätuhojen torjunnasta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (XXX/20XX) x §:n x momentissa annettuja puutavaran 
poiskuljettamiselle asetettuja aikarajoja;  
 
c) puutavarapinon pintaosa 50 senttimetrin paksuudelta kuljetetaan pois metsästä ennen 
metsätuhojen torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (XXX/20XX) x §:n x momentissa 
annettuja puutavaran poiskuljettamiselle asetettuja aikarajoja; 
 
d) puutavara tai puutavarapinon pintaosan puut vähintään 50 senttimetrin paksuudelta kuoritaan 
vähintään kolmea viikkoa ennen metsätuhojen torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(XXX/20XX) x §:n x momentissa annettuja puutavaran poiskuljettamiselle asetettuja aikarajoja;  
 
e) puutavarapino käsitellään tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitukseen hyväksytyllä 
kasvinsuojeluaineella viimeistään tuhohyönteisten parveillessa; 
 
f) mäntypuutavara sijoitetaan ennen metsätuhojen torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(XXX/20XX) x §:n x momentissa annettuja puutavaran poiskuljettamiselle asetettuja aikarajoja alla 
olevan taulukon mukaisten välimatkojen päähän sellaisesta metsiköstä, jonka puuston tilavuudesta 
yli 30 prosenttia on mäntyä; 
 
Mäntypuutavaravaraston 
koko 

Siemen- tai 
suojuspuumetsikkö taikka 
nuori kasvatusmetsikkö 

Muu metsikkö 

enintään 100 m³ 200 m 100 m 
yli 100 m³ 400 m 200 m 

 
 
 



 62

g) mäntypuutavarapinon pintakerros peitetään vähintään 50 senttimetrin paksuisella 
lehtipuukerroksella ennen tuhohyönteisten parveilua; 
 
h) kuusipuutavara peitetään vähintään 50 senttimetrin paksuisella lehtipuukerroksella tai ei-
kaarnoittuneesta mäntypuusta muodostuvalla kerroksella ennen tuhohyönteisten parveilua tai 
 
i) puutavaralle suoritetaan muita toimenpiteitä, joilla on vastaavankaltaisia vaikutuksia, siten, ettei 
puutavarasta pääse merkittävästi leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. 
 
PERUSTELUIHIN: Toimenpiteiden tarkoituksena on estää tuhohyönteisten iskeytyminen 
puutavaraan (a, e, g, h), estää niiden kehittyminen aikuisiksi hyönteisiksi (b, d) tai vähentää 
puutavarasta aikuistuvien hyönteisten vaikutusta ympäröivään metsään (c, f). 
 
4 § Voimaantulo 
 
Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xkuuta 2013.  
 
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 
5 § Siirtymäsäännös 
 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa kaadettuun puutavaraan sovelletaan ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säädöksiä. 
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D. Työryhmämuistiosta annetut mielipiteet 
 
 
Täydentävä mielipide Metsätuholakityöryhmän muistioon 
 
Koneyrittäjien liitto 5.3.2012 
 
Metsätuholain uudistaminen  
 
Koneyrittäjät esittävät viimeisessä kokouksessa käytyyn keskusteluun viitaten täydennyksenä 
työryhmän esitykseen seuraavaa asiaa koskien kantojen varastointiaikaa: 
 
Kantojen varastointiaika/poiskuljetusaika 
 
Työryhmän esityksessä 5 §:ssä (Männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistaminen metsästä 
ja välivarastosta) säädetään, että ”Hakkuualalla tai välivarastossa varastoidut kannot on 
kuljetettava pois metsästä tai välivarastosta viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta.”  
 
Työryhmässä keskusteltiin siitä, että poiskuljetuksen takarajan sijoittuessa syksyyn, ei ole 
juurikaan tuhoriskiä siitä, että tällaiset kantokasat varastoidaan tarvittaessa talven yli kevääseen 
tienvarsivarastossa. Sieni-itiöt eivät kylmässä lisäänny. Tästä syystä luvattiin harkita lievennystä 
ehdottomaan poiskuljetuksen 2 vuoden aikarajaan. 
 
Esitänkin seuraavia muutoksia viimeiseen esitykseen (kursiivi) 
 
5§ yksityiskohtaiset perustelut 
 
Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että hakkuualalla tai välivarastossa varastoidut 
kannot on kuljetettava pois metsästä viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta. Tällaisiksi 
kannoiksi katsotaan hakkuualalta nostetut kannot tai tuulen tai muun tuhonaiheuttajan kaatamat 
kannot, jotka on tarkoitettu energiakäyttöön ja sen takia varastoitu hakkuualalle tai välivarastoon. 
Juurikäävän itiölevinnän rajoittamiseksi on tärkeää, että hakkuualalta nostettuja kantoja ei säilytetä 
välivarastossa yli kahta vuotta tai tarkemmin kahta täyttä sulanmaan kautta pidempään.  
Juurikäävän itiöitä leviämisen estämiseksi kannoista ei ole olemassa muita keinoja kuin metsässä 
ja välivarastoissa säilyttämisen rajoittaminen. Tapauksissa, joissa kantojen nosto on tehty niin, että 
kahden vuoden aikaraja päättyy syksyllä, voidaan kantoja varastoida tienvarsivarastossa 
seuraavaan kevääseen ilman pelkoa sieni-itiöiden merkittävästä leviämisestä. Yleensä tämän 
ikäiset nostetut kannot pyritään käyttämään energiantuotantoon ylipitkän pitkän varastoinnin sijaan, 
mutta energiantuotannon sijoittuessa talviaikaan on järkevää odottaa kiivainta kysyntävaihetta. 
 
Lakipykälään  
 
5 § (Männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistaminen metsästä ja välivarastosta) 
 
Jos metsässä on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 kuutiometriä 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuina aikoina suoritetuista hakkuista jääneitä yli 10 senttimetriä tyviläpimitaltaan 
olevia kuusen tai kaarnoittuneen männyn rungonosia, niiden omistajan on huolehdittava siitä, että 
tällaiset rungonosat kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja välivarastosta 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa säädettyjen määräaikojen kuluessa. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitettua velvoitetta ei täytetä, puutavaran omistajan on suoritettava 
metsätuhojen estämiseksi 1 momentissa tarkoitetuille rungonosille muita tämän lain 4 §:ssä 
tarkoitettuja toimenpiteitä.  
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Hakkuualalla tai välivarastossa varastoidut kannot on kuljetettava pois metsästä tai välivarastosta 
kantojen nostoajasta riippuen kahden – kahden ja puolen vuoden kuluttua nostosta. Aikarajat 
tarkennetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  
 
Asetukseen em. asiasta 
 
Hakkuualalla tai välivarastossa varastoidut kannot on kuljetettava pois metsästä tai välivarastosta 
a) viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta, jos nosto on tehty ennen heinäkuun loppua.  
b) viimeistään kahden ja puolen vuoden kuluttua, jos nosto on tehty elokuussa tai sen jälkeen  
 
 
Simo Jaakkola 
varatoimitusjohtaja 
Koneyrittäjien liitto 
 
 
 
Eriävä mielipide metsätuholakityöryhmän ehdotukseen hallituksen esitykseksi 
metsätuholaista 
 
Metsähallitus, Luontopalvelut 9.3.2012 
 
Metsätuholakityöryhmän ehdotuksessa metsätuholaiksi ei ole riittävällä tasolla huomioitu 
valtion omistamia, luonnonsuojelukäyttöön tarkoitettuja alueita. Esityksessä ei myöskään ole 
otettu riittävästi huomioon metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteita ja 
mahdollisuuksia alueilla, joilla puuntuotannollisten tavoitteiden lisäksi pyritään ottamaan 
kattavasti huomioon myös muut metsien käyttöarvot. Näistä syistä esitän Metsähallituksen 
luontopalvelujen edustajana eriävän mielipiteeni metsätuholakityöryhmän ehdotukseen 
hallituksen esitykseksi metsätuholaista. 
 
Metsätuholain soveltamisala ja valtion korvausvelvollisuus metsätuhoissa Lakiesityksen 1 §:n 
mukaan metsätuholakia sovellettaisiin alueisiin, jotka kuuluvat metsälain soveltamisalaan. 
Metsälain uudistamista pohtivan työryhmän työ on meneillään, eikä metsätuholakityöryhmän 
työn aikana ole valitettavasti ollut tiedossa, miten metsälain soveltamisalaa tullaan 
tarkentamaan. Tämän vuoksi on tarpeen esittää metsätuholaissa yksiselitteisesti, missä 
metsätuholakia ei ole syytä soveltaa alueiden muun, kuin metsätalouskäyttötarkoituksen 
vuoksi. 
 
Valtion omistuksessa on erilaisia luonnonsuojelutarkoituksiin varattuja alueita, joita ei 
toistaiseksi ole perustettu luonnonsuojelulain mukaisiksi suojelualueiksi. Alueiden 
tarkoituksenmukaisen hoidon ja käytön kannalta niiden ei tule kuulua metsätuholain (ja 
metsälain) piiriin. Tällaisia alueita ovat: 
1. valtioneuvoston hyväksymiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet 
2. kaavoituksessa luonnonsuojeluun varatut alueet 
3. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutuksessa 
valtiolle hankitut alueet 
4. Metsähallituksen omilla päätöksillä perustetut suojelumetsät 
5. julkisten hallintotehtävien taseessa olevat muut suojelukäyttöön tarkoitetut kohteet 
 
Mainittujen alueiden ensisijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu. Mikäli näitä alueita ei tulla 
metsälain uudistamisen yhteydessä rajaamaan metsälain soveltamisalan ulkopuolelle, tulee 
ne alueiden tarkoituksenmukaisen hoidon ja käytön turvaamiseksi erikseen rajata 
metsätuholain 6 §:ssä (Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä ja välivarastosta) 
alueiksi, joita vahingoittuneiden puiden poistovelvoite ei koske. Esimerkiksi Natura 2000 -
verkostoon kuuluvien alueiden suojeluarvojen heikentäminen on kielletty. Erityisesti 
boreaalisissa luonnonmetsissä, mutta myös monilla muilla luontodirektiivin luontotyypeillä, 
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vahingoittuneiden puiden poistaminen heikentäisi suojeluarvoja merkittävästi. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan valtio on korvausvelvollinen, mikäli tuhoja leviää ympäröiviin 
talousmetsiin luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n mukaiselta luonnonsuojelualueelta, 25 
§:n mukaisesti määräaikaisesti suojellulta alueelta, 29 §:n mukaiselta alueelta, josta on tehty 
päätös 30 §:n mukaisesti, 47 §:n mukaiselta uhanalaisen lajin esiintymispaikalta ja 55 §:n 
mukaisesti toimenpidekieltoon asetetulta alueelta. 
 
Valtion korvausvelvollisuuden piiriin tulisi kuulua myös yllä mainituilta muilta 
luonnonsuojelutarkoituksiin varatuilta alueilta mahdollisesti leviävät metsätuhot. 
Metsähallituksen luontopalvelut esittää, että metsätuholain 21 §:ssä (Valtion 
vahingonkorvausvelvollisuus metsätuhoissa) kyseiset alueet luetaan alueiksi, joilta levinneissä 
tuhoissa valtio on korvausvelvollinen. 
 
Vahingoittuneiden puiden poistamisen kynnysarvot 
 
Nykyaikaisen metsien hoidon tavoitteisiin kuuluu puuntuotannollisten näkökohtien 
sovittaminen yhteen monimuotoisuuden suojelun ja ekosysteemipalvelujen turvaamisen 
kanssa. Myös metsätuholakityöryhmän toimeksiannossa edellytettiin 
monimuotoisuusnäkökulman huomioimista lakiesityksen valmistelussa. Lahopuu on yksi 
keskeisimmistä pohjoisten havumetsien lajistolliseen monimuotoisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä. Vahingoittuneiden puiden poistovelvoitteen kynnysarvon tiukentaminen tasolle 10 
m3/ha on ristiriidassa monimuotoisuuden suojelun kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden 
kanssa. Saatavilla oleva ja työryhmässäkin esitelty tutkimustieto ei osoita, että raja-arvojen 
kiristäminen nykyisestä olisi tarpeen. Sen sijaan tuoreet, työryhmässäkin esitellyt 
tutkimustulokset osoittavat, että metsien terveydentilan kannalta merkitykselliset 
hyönteistuhoriskit liittyvät kuuseen ja kirjanpainajaan, minkä vuoksi vahingoittuneiden puiden 
poistovelvoitteen on tarpeen koskea vain kuusta. Kirjanpainajatuhoriskien hallinnan kannalta 
huomattavasti suurempi merkitys on puutavaran ja vahingoittuneiden puiden poiston 
aikarajoihin tehtävillä tarkennuksilla, kuin nyt esitetyllä kynnysarvon tiukentamisella.  
 
Muun muassa metsälain nojalla toteutettujen Natura 2000 -alueiden suojeluarvojen 
turvaaminen edellyttää lahopuun muodostumista alueille tulevaisuudessakin, eikä toisaalta 
alueiden suojeluarvoja saa heikentää. Koska tutkimustiedot tukevat lahopuumäärän 
lisäämistä, mutta eivät vahingoittuneiden puiden poiston kynnysarvon kiristämistä, 
Metsähallituksen luontopalvelut esittää, että metsätuholain 6 §:ssä vahingoittuneiden puiden 
poiston kynnysarvoksi säädetään 20 m3/ha, ja poistovelvoite koskee vain kuusta.  
 
Esko Hyvärinen 
Projektipäällikkö, FM, MMT  
Metsähallitus, luontopalvelut 
 
 
 
 
Eriävä mielipide metsätuholakityöryhmän ehdotukseen 
 
Metsäteollisuus ry 9.3.2012 
 
1. Taustaa 
 
Nykyinen laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta on ollut voimassa vuodesta 1991 ja 
se on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Valtakunnan metsien 10. inventoinnin mukaan vuosina 
2004–2008 hyönteiset aiheuttivat metsikön laatuluokkaa alentavia tuhoja 0,3 %:lla 
puuntuotannon metsämaan pinta-alasta. Hyönteisten merkitystä tuhonaiheuttajana voidaan 
pitää varsin pienenä, kun sitä verrataan muiden tuhonaiheuttajien osuuteen. Muut kuin 
hyönteiset eli sienitaudit, hirvi ja abioottiset ja muut tekijät aiheuttivat laatuluokkaa alentavia 



 66

tuhoja yhteensä 24,8 %:lla puuntuotannon metsämaan pinta-alasta toisin sanoen noin 80-
kertaisen määrän verrattuna hyönteisten aiheuttamiin tuhoihin. 
Laissa keskitytään erityisesti kuusen kirjanpainajatuhojen ja männyn ytimennävertäjätuhojen 
ennaltaehkäisyyn. Metsäteollisuus ry näkee tärkeimmäksi tavoitteeksi ennaltaehkäistä 
laajojen kirjanpainajatuhojen syntymisen. Sen sijaan ytimennävertäjätuhojen merkitys jää 
normaalissa puun korjuussa hyvin pieneksi koska vahingot rajoittuvat lieviin ja ohimeneviin 
kasvutappioihin. Merkittävästi suurempia kasvutappioita männiköissä syntyy 
hoitamattomuuden ja myöhästyneiden harvennushakkuiden takia. Lainsäädännöllä ei tule 
vaikeuttaa puunkorjuutoimintaa esimerkiksi säätämällä aikarajoja, jotka lisäävät korjuun ja 
kuljetuksen kausivaihtelua ja kustannuksia ja siten heikentävät edellytyksiä parantaa metsien 
hoitoa ja lisätä kotimaisen puun hyödyntämistä. 
Metsälain kokonaisuudistuksen yhteydessä päätettiin uudistaa myös metsien tuhoja koskeva 
lainsäädäntö. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö asetti metsätuholakityöryhmän, jonka 
tehtävänä oli valmistella hallituksen esitys metsätuholaiksi sekä luonnokset alemmanasteisiksi 
säädöksiksi. Metsäteollisuus ry ei voi kaikilta osin hyväksyä 29.2.2012 valmistunutta 
työryhmän ehdotusta, vaan esittää eriävänä mielipiteenään seuraavaa: 
 
 
2. Aluejako aikarajojen asettamista varten 
 
Metsätuholakityöryhmä on tehnyt alla olevan esityksen uudeksi aluejaoksi koskien puutavaran 
poiskuljettamisen aikarajoja. Esityksen mukaan nykyisestä kahdesta alueesta siirryttäisiin 
kartan mukaisiin alueisiin A - C. 
 

 
 
 
Metsäteollisuus ry esittää otettavaksi käyttöön yllä olevan kartan mukaisen aluejaon, jossa pohjana 
on nykyinen jako Etelä- ja Pohjois-Suomeen. Uusi A-alue muodostetaan eteläisimpään Suomeen 
kohonneen kirjanpainajatuhoriskin takia.   
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3. Kuusipuutavaran poiskuljettamisen aikarajat 
 
31.8.–31.5. välisenä aikana kaadettu kuusipuutavara tulee työryhmän esityksen mukaan kuljettaa 
pois seuraavan taulukon päivämääriin mennessä pois hakkuupaikalta ja välivarastosta: 
 

 
 
Lisäksi työryhmä esittää A-alueelle erityisvaatimuksen, jonka mukaan 1.6.– 31.8. kaadettu 
kuusipuutavara tulee kuljettaa pois 30 päivän kuluessa hakkuun aloittamisesta.  
 
Työryhmän ehdotus kiristää merkittävästi nykyisiä aikarajoja eli noin kolmella viikolla koko A-
alueella ja B-alueen pohjoispuoliskossa. B-alueen eteläosassa aikaraja kiristyy noin viikolla 
nykyiseen lakiin verrattuna. B-alueen pohjoisosan aikarajojen kiristämistä kolmella viikolla ei ole 
perusteltu kirjanpainajatuhojen lisääntymisellä alueella. Keskimääräinen lämpösummakartta ei 
anna perusteita esitetyn suuruiselle kiristykselle.  
 
Edellä mainitut kiristykset yhdessä A-alueen erityisvaatimuksen kanssa tulevat selvästi lisäämään 
puunhankinnan kustannuksia. Erityisesti ne vaikuttavat sellu- ja energiakäyttöön hankittavan 
kuusipuutavaran korjuuseen ja kuljetukseen koko maassa. Näiden käyttömuotojen osuus kuusen 
kokonaiskäytöstä kasvaa pohjoista kohti siirryttäessä.  
 
Metsäteollisuus ry esittää, että alueiden määrittelyyn tehdään edellä esitetyt muutokset ja aikarajat 
asetetaan yllä olevan taulukon mukaiselle tasolle.  
 
Kuusen aikarajojen kiristämisestä ja 30 päivän säännöstä aiheutuvia lisäkustannuksia tulee 
kompensoida männyn aikarajoihin tehtävillä huojennuksilla. 
 
 
4. Mäntypuutavaran poiskuljettamisen aikarajat 
 
31.8.–31.5. kaadettu mäntypuutavara tulee työryhmän ehdotuksen mukaan kuljettaa pois 
seuraavan taulukon päivämääriin mennessä pois hakkuupaikalta ja välivarastosta: 
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Työryhmä ei esitä mäntypuutavaran aikarajoihin huojennuksia, joilla nykyisistä aikarajoista 
puunhankinnalle aiheutuvia lisäkustannuksia voitaisiin vähentää.  
 
Työryhmätyön aikana Metsäteollisuus ry on esittänyt aikarajojen poistamista kokonaan, kuten 
työryhmäkin aiemmin linjasi. Toisena vaihtoehtona olemme esittäneet työn aikana nykyisten 
aikarajojen säilyttämistä, mutta pienten, alle 50 m3:n mäntypuutavaraerien jättämistä 
poiskuljetussäädösten ulkopuolelle. Tällöin pienten puutavaraerien kallis keräily 
kaukokuljetusvaiheessa voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaammin ilman aikarajojen aiheuttamia 
lisäkustannuksia.  
 
Metsäteollisuus ry esittää uutena ehdotuksena männyn huojennusten toteuttamisesta ensisijaisesti 
siten, että pienet, alle 20 m3:n mäntypuutavaraerät jätetään poiskuljetussäädösten ulkopuolelle ja 
aikarajat pidetään ennallaan. Jos tätä ei nähdä mahdollisena, esitämme, että männyn aikarajoja 
huojennetaan yhdellä viikolla kautta maan. Maantieteellinen aluejako tulee toteuttaa yllä olevassa 
taulukossa esitetyllä tavalla.  
 
Metsätuholaissa säädetyt nykyiset aikarajat ovat osaltaan aiheuttamassa kausivaihtelua erityisesti 
männyn korjuussa, mikä aiheuttaa puunhankinnalle merkittäviä lisäkustannuksia. Puun korjuun ja 
kuljetuksen kausivaihtelua ja siitä aiheutuvia lisäkustannuksia on pystyttävä vähentämään kaikin 
keinoin. Kausivaihtelua voidaan pienentää huojentamalla nykyisiä säädöksiä. Huojennukset eivät 
vähennä ytimennävertäjätuhoja, mutta verrattuna puunhankinnalle aiheutuviin kustannuksiin 
vahinkojen taloudellinen merkitys jää pieneksi. Tyypillisistä kertaluonteisista mäntypuutavaran 
välivarastoista aiheutuvat vahingot kasvavalle puustolle ovat vähäisiä. On myös muistettava, että 
puutavaran omistaja on velvollinen korvaamaan vahingot, jos niitä syntyy. Ytimennävertäjät eivät 
myöskään voi aiheuttaa puuston joukkokuolemia kirjanpainajan tapaan.  
 
Metsäpolitiikan tavoitteena on kotimaisen puunkäytön lisääminen. Se edellyttää männyn 
talvihakkuiden lisäämistä, jota metsätuholain nykyiset aikarajat rajoittavat. Talvihakkuiden tarve 
kasvaa tulevaisuudessa johtuen kasvavasta harvennushakkuiden tarpeesta. Myös suopuustot ovat 
varttumassa hakkuuikään ja niiden hakkuut ajoittuvat käytännössä yksinomaan talvikaudelle. 
 
5. Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä ja välivarastosta 
 
Metsätuholakityöryhmässä käydyissä keskusteluissa nykyisen lain mukaisia vahingoittuneiden 
puiden poistoa koskevia rajoja (hehtaaria kohden enemmän kuin 10 % puuston runkoluvusta tai 
yksi tai useampi vähintään 20 vahingoittuneen havupuun ryhmä) pidettiin sopivina. 
Prosenttiosuuden ja kappalemäärien tilalle haluttiin kuitenkin yksiselitteinen kuutiometreihin 
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pohjautuva määritelmä. Työryhmä ehdottaa, että jos metsikössä on enemmän kuin 10 m3 
vahingoittunutta puuta, maanomistaja on velvollinen huolehtimaan, että se määrä, joka ylittää 10 
kuutiometriä poistetaan metsästä ja välivarastosta ennen säädettyjä määräaikoja.  
 
Metsäteollisuus katsoo, että vahingoittuneiden puiden poiston alarajan tulee olla vähintään 
nykyistä lakia vastaavalla tasolla eli 20 m3/ha. Pienempien erien korjuukustannukset nousevat 
kohtuuttomiksi. Korkeampi sallittu vahingoittuneen puun määrä lisää osaltaan myös metsikön 
monimuotoisuutta ja siten sen arvoa monille lahopuusta riippuvaisille lajeille. Samaa 20 m3/ha 
rajaa tulee soveltaa myös männyn ja kuusen rungon osien ja kantojen poistamisesta metsästä ja 
välivarastosta (§ 5). 
 
 
6. Puutavaran varastointi terminaalivarastossa ja tehdasvarastossa 
 
Työryhmän ehdottaa, että varastoitaessa havupuutavaraa terminaalivarastossa tai 
tehdasvarastossa on puutavaran omistaja velvollinen ryhtymään kohtuullisiksi katsottavin 
toimenpiteisiin estääkseen metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten merkittävää ja laaja-alaista 
taloudellista menetystä aiheuttavaa leviämistä puutavarasta. Lain perusteluissa mainitaan, että 
laaja-alaisella taloudellisella menetyksellä tarkoitetaan sitä, että kasvutappioita tai puiden kuolemia 
aiheuttavat tuhot jatkuvat samassa metsässä kauemmin kuin yhden vuoden ajan. 
 
Metsäteollisuus katsoo, että laaja-alaisuuden määritelmää on tarkennettava siten, että kyseessä 
on useamman metsikön alueella ilmenevä tuho. Lisäksi tuhojen määrän pitää ylittää 
vahingonkorvauskynnys, joka metsäteollisuuden näkemyksen mukaan tulee olla 20 m3/ha. Mikäli 
nykyisen lain siirtymäsäännöksistä luovutaan, tulee se toteuttaa niin, ettei ennen nykyisen lain 
voimaantuloa (1.7.1991) perustettujen varastopaikkojen sääntely kiristetä ja näin heikennetä 
raaka-ainehuollon kilpailukykyä. 
 
 
7. Lain valvonta 
 
Työryhmä esittää omavalvontamallin ottamista käyttöön uuden lain valvonnassa. Uusi toimintamalli 
koskisi ammattimaisia toiminnanharjoittajia eikä esimerkiksi tyypillistä metsänomistajaa.  
 
Metsäteollisuus pitää esitystä ylimitoitettuna ja katsoo nykyisen lain valvontakäytännön riittävän. 
Suomen metsäkeskuksen tarkastus- ja tiedonsaantioikeutta ei ole perusteltua laajentaa nykyisestä.  
 
Lain valvonnan tulee perustua tasapuolisiin ja yhtenäisiin menetelmiin. Sekä ammattimaisten 
toiminnanharjoittajien että metsänomistajien toimintaa tulee valvoa samalla tavalla. Yhtälailla 
puutavaran varastointia ja vahingoittuneiden puiden poistamista metsästä tulee valvoa yhtenäisillä 
menetelmillä. Vahingoittuneiden puiden poistamista esitetään valvottavaksi metsäkeskuksen muun 
toiminnan yhteydessä, mikä onkin riittävä taso. Vastaavalla tavalla tulee toteuttaa myös 
puutavaravarastojen valvonta.  
 
Lähtökohtana tulee jatkossakin olla, että viranomaiset vastaavat lain valvonnasta. Valvontatehtäviä 
ja niistä aiheutuvia kustannuksia ei tule siirtää toimijoille.  
 
 
8. Vahingonkorvausvelvollisuus metsätuhoissa metsälain alaisilla alueilla  
 
Työryhmä esittää, että vahingonkorvausvelvollisuus laukeaa, jos laiminlyönnin seurauksena toisen 
metsänomistajan metsikön puustoa kuolee yli 10 m3 tai kasvu vähenee yli 10 m3 enintään viiden 
vuoden aikana.  
 
Metsäteollisuus katsoo, että vahingonkorvausvelvollisuuden raja on liian alhainen ja sen tulisi olla 
sekä puuston kuoleman että kasvun vähenemisen osalta 20 m3/ha. 
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9. Valtion vahingonkorvausvelvollisuus metsätuhoissa 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan valtio korvaa ainoastaan luonnonsuojelulain 10 §:n mukaiselta 
luonnonsuojelualueelta, 25 §:n mukaisesti määräaikaisesti suojellulta alueelta, 29 §:n mukaiselta 
alueelta, josta on tehty päätös 30 §:n mukaan, 47 §:n mukaiselta uhanalaisen lajin 
esiintymispaikalta ja 55 §:n mukaisesti toimenpidekieltoon asetetulta alueelta levinneiden 
metsätuhojen aiheuttamat vahingot.  
 
Metsäteollisuus kantana on, että myös metsälain 10 §:n kohteista levinneistä tuhoista 
korvausvelvollisuus tulee olla ensisijaisesti valtiolla. 
 
 
10. Lopuksi 
 
Metsäteollisuus haluaa korostaa lain tulkinnan yksinkertaisuutta käytännön toiminnassa. Näin ollen 
20 m3:n raja koskien sekä lain ulkopuolelle jätettäviä puutavarapinoja, sallittua vahingoittuneen 
puun määrää, rungon osien ja kantojen poistamista ja vahingonkorvausvelvollisuuden laukeamista, 
toimisi selkeänä, johdonmukaisena ja helposti muistettavana raja-arvona metsätalouden 
käytännön toimijoille.  
 
Rajan asettaminen alemmalle tasolle johtaa kohtuuttomaan kustannusten nousuun niin korjuussa, 
vahinkojen arvioinnissa kuin lain valvonnassakin. 
 
 
Suvi Raivio  Jouni Väkevä 
Metsäteollisuus ry 
 
 
 
 
 
Eriävä mielipide metsätuholakityöryhmän ehdotukseen hallituksen esitykseksi 
metsätuholaista 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto 9.3.2012 
 
Työryhmän esitys metsätuholaiksi ei huomioi tarpeita tai asetettuja tavoitteita metsäluonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi, vaikka metsätuholaki vaikuttaa monella tapaa edellytyksiin 
turvata metsien monimuotoisuutta.  Toteutuessaan lakiesitys heikentäisi lahopuun 
lisäämismahdollisuuksia metsissä ja vaikuttaisin näin heikentävästi metsäluonnon 
monimuotoisuuteen. Lakiesitys on lisäksi yhä keskeneräinen, eikä täytä lain valmistelulle asetettuja 
hyvän hallinnon vaatimuksia.  
 
Suomen luonnonsuojeluliitto ei voi näin ollen yhtyä työryhmän esitykseen metsätuholaiksi.  
 
Eriävä mielipide perustuu erityisesti seuraaviin syihin:  
 

– Lakiesitys ei onnistu yhteensovittamaan ristiriitoja metsätuholain ja muun voimassa olevan 
lainsäädännön (metsälaki 1 § ja 10 §, luonnonsuojelulaki 9 §, 47 § ja 65 §, perustuslaki 20 
§) ja EU:n luontodirektiivin kanssa.  

– Lakiesitys ei selkeytä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevan lain ja metsälain 
välistä suhdetta metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi eikä esitys perustu riittävissä 
määrin tutkimustietoon siten kuin valtioneuvoston periaatepäätös METSO-ohjelmasta 
(27.3.2008) edellyttää. 

– Työryhmän työssä ja lakiesityksessä ei ole huomioitu aiemman Metsätuhotyöryhmän 
muistiossa (MMM 2003:11) esitettyjä seikkoja siten kuin nykyisen työryhmän 
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asettamispäätöksessä edellytetään. 
– Lakiesityksen perustelut, nimenmuutos ja velvollisuuksien tiukentaminen eivät ole 

yhtenäisiä voimassa olevan lain tavoitteen kanssa torjua nimenomaan merkittäviä sieni- ja 
hyönteistuhoja, sillä "metsätuhot" sinänsä kuuluvat metsien ekologiaan, vaan esitys antaa 
ymmärtää, että laki pyrkii torjumaan tuhoja niiden merkittävyydestä riippumatta sekä myös 
abioottisia tuhoja (myrskyt, tuuli jne.).  

– Työryhmä esittää nykylainsäädäntöön verrattuna merkittäviä vähennyksiä metsissä 
sallittuun vahingoittuneiden puiden määrään ja muutoksia vahingoittuneen puun 
määritelmään ilman tutkimukseen pohjautuvia perusteluita sekä edellyttää 
vahingoittuneiden puiden poistamista talousmetsien monimuotoisuutta turvaavilta 
luontokohteilta ja eräiltä luonnonsuojelualueiksi hankituilta alueilta, vastoin näille alueille 
asetettuja tavoitteita.  

– Lakiesitys on ongelmallinen maanomistajan oikeuksien ja oikeusturvan kannalta, sillä 
o sallittu vahingoittuneiden puiden määrän kynnysarvo esitetään muutettavaksi 

metsänomistajan ja mitattavuuden kannalta hankalampaan muotoon 
(runkolukusuureesta muotoon m3/ha) 

o lakiesitys tiukentaa huomattavasti voimassaolevaan lakiin sisältyvää 
kohtuullisuusajattelua, joka on taannut sen, ettei maanomistajaa ole voitu pakottaa 
esimerkiksi taloudellisesti kohtuuttomiin toimiin lain nojalla.  

– Työryhmän esityksen perustelumuistiossa on selviä puutteita, käytetyt käsitteet ovat 
osittain epäselviä ja esityksen perustelut sisältävät asiavirheitä.  

 
Luonnonsuojeluliitto ymmärtää merkittävien metsätuhojen torjumisen tarpeen, mutta edellyttää, 
että esitetyt toimenpiteet ovat tieteellisesti perusteltuja, kustannustehokkaita sekä tasapainossa 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteiden kanssa.  
 
Luonnonsuojeluliitto katsoo, että lakiesitys tulee valmistella uudelleen yhdessä metsälain 
kokonaisuudistuksen kanssa niin, että myös metsätuholaki tukee metsälain metsätaloudelle 
asettamia kestävyyden tavoitteita.  
 
Alla esitetään tarkemmat perustelut sille, miksi Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan 
lakiesitys on puutteellinen ja vaikuttaa metsäluonnon monimuotoisuuteen heikentävästi:  
 
 
Lakiesitys ei huomioi monimuotoisuuden turvaamisen tarpeita 
 
Metsätuholailla rajoitetaan yksittäisten puukuolemien ja pienialaisten tuulenkaatoryhmien 
kautta tapahtuvaa havulahopuun muodostumista metsiin. Samalla vaikutetaan mahdollisuuksiin 
säilyttää talousmetsissä tuhansia havulahopuusta riippuvaisia lajeja. Lakiesitys ei huomioi näitä 
vaikutuksia metsäluontoon, vaan sen lähtökohdat ovat yksipuolisesti  metsähygieenisiä.  
 
Alkuperäinen laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991) säädettiin vuonna 1991. 
Metsätalouden harjoittamisen yleiset tavoitteet ovat sen jälkeen selvästi muuttuneet mm. metsälain 
(12.12.1996/1093) päivityksen yhteydessä vuonna 1996, kun metsätalouden tavoitteisiin liitettiin 
myös ekologinen kestävyys ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen.  
 
Nämä tavoitteet olisi voitu muun metsälainsäädännön tavoin huomioida metsätuholain 1 §:ssä 
esimerkiksi seuraavasti (ehdotettu lisäys kursiivilla):  
 

Tämän lain tarkoituksena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja 
metsätuhojen torjuminen metsien monimuotoisuus huomioiden. 

 
Asettamispäätöksensä mukaan työryhmän ehdotuksessa tulee olla selvitettynä mm. metsäluonnon 
monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrän lisääminen talousmetsien erityiskohteissa. 
Lahopuumäärien lisäämiseen liittyviä esityksiä ei kuitenkaan työryhmässä käsitelty asiallisesti tai 
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pyritty löytämään esityksiin koko työryhmän hyväksymiä ratkaisuja. Asian todettiin tulleen maa- ja 
metsätalousministeriössä linjatuksi etukäteen ja työryhmästä riippumatta.  
 
 
Lakiesitys ei onnistu yhteensovittamaan lainsäädännön nykyisin keskenään ristiriitaisia 
vaatimuksia 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös METSO-ohjelmasta (27.3.2008) edellyttää, että "maa- ja 
metsa ̈talousministerio ̈ selkeyttäa ̈ metsa ̈n hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevan lain ja 
metsa ̈lain va ̈listä suhdetta metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi pita ̈en kuitenkin lähto ̈kohtana 
sitä, etta ̈ lahopuun lisäa ̈miseen ta ̈hta ̈a ̈va ̈t toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei 
metsien terveyttä vaaranneta".  
 
Monimuotoisuuden turvaamiseksi metsälain 10 § edellyttää säilyttämään tiettyjen arvokkaiden 
elinympäristöjen ominaispiirteet. Lahopuun ja puuston luontaisen rakenteen katsotaan olevan osa 
usean arvokkaan elinympäristön ominaispiirteitä (esim. Meriluoto & Soininen, 1998). Metsätuholain 
nojalla edellytetään kuitenkin korjaamaan pois vahingoittuneet havupuut, mikäli näitä on 
arvokkaalla elinympäristöllä ehdotettua lakirajaa (lakiesityksen 6 §) enemmän. Puiden korjaaminen 
voi vastoin metsälain määräyksiä vahingoittaa kohteen ominaispiirteitä.  
 
Vastaavasti vahingoittuneiden puiden poistovelvoite koskee lakiesityksen mukaan myös 
valtionmaiden alue-ekologisen verkoston luontokohteita ja ekologisia yhteyksiä, METSO-ohjelman 
yhteydessä valtionmailla suojeltuja kohteita ja monia kuntien virkistysalueiden säästökohteita.  
 
Tällaiset pienialaiset, hajallaan sijaitsevat monimuotoisuuskohteet tai suojelualueet eivät nykyisen 
tutkimustiedon mukaan oleellisesti lisää metsätuhojen riskiä. Esimerkiksi myrskynja ̈lkeisiä kirjan- 
painajatutkimuksia on tehty pienialaisissa tuulenkaatoaukoissa, joissa on ollut muutama 
kymmenen kaatunutta puuta. Tutkimusten mukaan merkitta ̈va ̈a ̈ haittaa ympa ̈ro ̈iville metsille ei ole 
syntynyt (Schroeder 2001, Eriksson ym. 2007).   
 
Suomen Natura 2000-verkostoon kuuluu noin 15 000 hehtaaria metsälain nojalla toteutettuja 
Natura-alueita. Näihin alueisiin kuuluu myös metsäisiä luontotyyppejä kuten boreaalisia 
luonnonmetsiä tai lehtoja, joiden arvokkaita erityispiirteitä ovat mm. lahopuustoisuus ja puuston 
luonnontilainen rakenne. Natura-alueilla ei saa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden 
vuoksi alue kuuluu Natura-verkostoon. Metsätuholaki kuitenkin edellyttää lahopuuston poistamista 
ja metsän luontaiseen rakenteeseen puuttumista metsälain nojalla perustetuilla Natura-alueilla 
sekä niillä esiintyvillä luontodirektiivin mukaisilla luontotyypeillä. Lakiesityksen mukaan tämä pätee 
vaikka direktiivin mukaiset luontotyypit olisi muuten turvattu esimerkiksi Metsähallituksen alue-
ekologisen suunnittelun keinoin. Esitys rikkoo direktiivin periaatteita. 
 
Metsätuhojen torjunnan ja monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteiden yhteensovittaminen 
onnistuisi parhaiten rajaamalla tietyt monimuotoisuuden kannalta keskeiset alueet metsätuholain 6 
§:n soveltamisen ulkopuolelle, niin kuin maa- ja metsätalousministeriön asettama 
Metsätuhotyöryhmä esitti jo vuonna 2003 (MMM 2003:11).  
 
Lakiesityksen 6 §:ää tulisi täydentää seuraavasti: 
 

Edellä 1 momentissa esitetty vahingoittuneiden puiden poistovelvoite ei koske 
seuraavia monimuotoisuuden turvaamiseksi perustettuja kohteita 
 
a) metsälain 10 §:n erityisen arvokkaat elinympäristöt 
b) kestävän metsätalouden rahoituslain 19 §:n mukaiset ympäristötuki kohteet ja 20 
§:n mukaiset metsäluonnon hoitohankkeet 
c) metsälain soveltamisalaan kuuluvat Natura 2000-alueet 
d) valtionmaiden alue-ekologiseen verkostoon kuuluvat luontokohteet ja ekologiset 
yhteydet 
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Vastaavasti lakiesityksen valtion vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa 21 §:ää tulisi täydentää 
niin, että korvausvastuu edellä mainituista kohteista mahdollisesti leviävistä metsätuhoista kuuluu 
valtiolle (kohdat a ja b maa- ja metsätalousministeriölle, kohta c ympäristöministeriölle).  
 
Tämä tuskin merkitsisi huomattavia uusia menoja valtiolle, sillä vuosina 2000-2010 
vakuutusyhtiöiden ja -yhdistyksien maksamat kaikkien talousmetsien vahingonkorvaukset 
hyönteistuhoista ovat olleet 38 000 - 138 000 euroa vuodessa (Metsätilastollinen vuosikirja 2011).  
 
Lakiesityksen perusteluissa esitetyt syyt (3.2 Toteuttamisvaihtoehdot) sille, miksi talousmetsien 
arvokkaita luontokohteita ei voisi jättää pykälän soveltamisen ulkopuolelle, ovat lähinnä teknisiä ja 
ratkaistavissa. Esimerkiksi määräaikaiset ympäristötukikohteet olisivat luonnollisesti velvoitteiden 
ulkopuolella ympäristötukisopimuksen ollessa voimassa.  
 
 
Vahingoittuneiden puiden poistamisen kynnysarvoja esitetään kiristettävän ilman 
tutkimukseen pohjautuvia perusteluja  
 
Lakiesitys (6 § Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä ja välivarastosta) vähentää 
nykylakiin verrattuna selvästi sallittua vahingoittuneiden puiden määrää metsässä ja laajentaa 
vahingoittuneen puun käsitettä epämääräisellä tavalla. Vahingoittuneiden havupuiden määrä 
ehdotetaan laskettavaksi 10 kuutioon hehtaarilla.  
 
Voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa vahingoittuneiden havupuiden korjaamiseen mikäli näitä 
enemmän kuin 10 % puuston runkoluvusta tai enemmän kuin 20 puun ryhmä. Kymmenesosa 
runkoluvusta on uudistuskypsässä havupuumetsässä voinut tarkoittaa jopa 40-60 m3/ha ja 
kahdenkymmenen järeän puun ryhmä puolestaan 15-20 m3/ha. Voimassa olevan lainsäädännön 
rajoja on pidetty toimivina ja metsätuhojen määrä on pysynyt Suomessa matalana. Eri raja-arvot 
hajallaan ja ryhmänä metsään kaatuneille puille ottavat myös huomioon sen, että rytöön 
kaatuneiden puiden aiheuttama tuhoriski on hajallaan metsään kaatuneiden puiden aiheuttamaa 
riskiä suurempi.  
 
Valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksen mukaan "maa- ja metsa ̈talousministerio ̈ tarkistaa 
tutkimustiedon perusteella metsa ̈n hyo ̈nteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevaa lainsäa ̈da ̈nto ̈a ̈ 
vioittuneiden havupuiden poistamisen kynnysarvojen osalta".  
 
Työryhmässä esiteltyjen tutkimustulosten (esim. metsätuholakityöryhmän 3. kokouksen pöytäkirja) 
ja lakiesityksen perustelujen mukaan metsiin jätettävät alle 20 kaatuneen (tai hieman 
suurempikaan määrä) kuusen ryhmät eivät lisää merkittävästi metsien kirjanpainajatuhojen riskiä.  
 
Sallitun vahingoittuneiden kuusien määrän pienentämiseen ei ole tutkimuspohjaisia perusteluja, 
vaan kiristys näyttää pohjautuvan maalailtuihin uhkakuviin. Vahingoittuneiden puiden raja-arvojen 
muuttaminen kuutioperusteiseksi hankaloittaa käytännön soveltamista ylimääräisen arviointityön 
vuoksi. Runkolukuun perustuvat määrärajat olisivat käytännön työssä ja metsänomistajan kannalta 
yksinkertaisempia.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asettama metsätuhotyöryhmä suositteli työryhmämuistiossaan 
2003 (MMM 2003:11), että vahingoittuneiden puiden poistovelvoite rajataan koskemaan vain 
järeitä kuusia. Nyt lakiesitys päinvastoin kohdistaa poistovelvoitteen yhä pienempiin puihin 
(tyviläpimitta 10 cm) ja myös mäntyyn.  
 
Metsiin jätetyissä vahingoittuneissa mäntypuissa lisääntyvät kaarnakuoriaiset aiheuttavat lähinnä 
kasvutappioita ja tuhoriskit on arvioitu kuusta selvästi pienemmiksi. Kasvutappioita havaitaan 
lähinnä pitkäaikaisten mäntypuuvarastojen lähiympäristössä.  
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Nykyinen metsätuholakityöryhmä äänesti sen puolesta, että mänty vapautettaisiin 
vahingoittuneiden puiden poistovelvoitteesta (työryhmän 11. kokouksen pöytäkirja). Tästä 
huolimatta maa- ja metsätalousministeriö linjasi toisin.  
  
Myös lakiesityksen ehdotus vahingoittuneen puun määritelmäksi (2 §) on aiempaa laajempi ja 
määritelmän voi tulkita tarkoittavan lähes kaikkia jollakin tavalla tuoreeltaan vahingoittuneita puita. 
2 §:n 4. momentti määrittelee vahingoittuneeksi puuksi "sellaisen mänty- ja kuusipuun, jossa 
tuhonaiheuttajat voivat lisääntyä ja levittää tuhoa ympäröiviin puihin". Perustelujen mukaan 
tällainen puu voi olla kaatunut, katkennut, latvansa menettänyt, voimakkaasti taipunut tai muuten 
vastaavalla tavalla vioittunut ja terveestä poikkeavaa puu.  
 
Tällaiset puut eivät kuitenkaan automaattisesti ole sopivia lisääntymispaikkoja tuhohyönteisille. 
Varttuneissa kuusikoissa on kuvattuja, lievästi vahingoittuneita puita yli 10 m3 hehtaarilla varsin 
usein. Lakiesityksen määritelmä ja alhainen raja-arvo vahingoittuneille puille velvoittaisi 
nykytilanteeseen verrattuna huomattavan osan varttuneita kuusikoiden metsänomistajista 
korjaamaan vaurioituneet puut metsistään – jopa tappiollisesti.  
   
Vahingoittuneet puun määritelmä tulisi palauttaa voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksen 3 §:n mukaiseksi: 
 
"Milloin taimikkovaiheen ohittaneessa metsässä on myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun 
tuhonaiheuttajan vahingoittamia havupuita hehtaaria kohden enemmän kuin 10 prosenttia puuston 
runkoluvusta tai yksi taikka useampi vähintään 20 vahingoittuneen havupuun ryhmä, tulee 
maanomistajan ryhtyä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 5 §:ssä 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 
 
Vahingoittuneeksi katsotaan puu, josta ilmeisesti leviää metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä." 
 
Esitetyt muutokset heikentävät kaikkien maanomistajien mahdollisuuksia lisätä lahopuuta, lisäävät 
maanomistajan velvollisuuksia ja asettavat lain velvoitteet epärealistiselle tasolle heikentäen 
uskottavuutta.  
 
 
Lakiesitys ei mahdollista metsänomistajan omaehtoisia toimia lahopuun ja 
monimuotoisuuden lisäämiseksi metsissään 
 
Sekä työryhmässä, että Metsätuhotyöryhmän muistiossa vuodelta 2003 esitettiin menettelyä, jonka 
nojalla maanomistajan olisi mahdollista jätta ̈a ̈ metsa ̈än sa ̈a ̈do ̈sten kynnysarvot ylittävia ̈ ma ̈a ̈ria ̈ 
vahingoittaneita puita osoittamilleen kohteille, joiden tarkoituksena on edista ̈a ̈ metsien 
monimuotoisuutta. Asia kuitenkin jätettiin työryhmässä käsittelemättä.  
 
Mainittu menettelymahdollisuus olisi tarpeellinen etenkin valtiolle ja isoille metsänomistajille, joilla 
omien suunnittelujärjestelmiensä kautta on erityisiä luontokohteita. Näillä luontokohteilla toiminnan 
tavoitteet voivat olla metsätuholain velvoitteiden kanssa ristiriidassa. Metsäkeskuksella voisi toki 
olla ilmoitusten kautta mahdollisuus seurata ns. lahopuukohteiden määriä ja yleisyyttä ja 
ennakoida mahdollisia metsätuhoriskejä.  
 
Vapaaehtoinen toiminta olisi hyvin linjassa metsälain puolella tapahtuvan metsien käytön sääntelyn 
vapauttamiseen pyrkivän kehityksen kanssa. Vastuu mahdollisista vahingonkorvauksista kohteisiin 
liittyen olisi maanomistajan.  
 
Metsänomistajan omaehtoinen ja vapaaehtoinen lahopuun lisääminen tietyillä kohteilla olisi 
mahdollista toteuttaa lisäämällä lakiesityksen 6 §:ään seuraavan kaltainen momentti. 
 

Metsänomistaja voi saada vapautuksen edellä 1. momentissa säädetystä 
vahingoittuneiden puiden poistovelvoitteesta Suomen metsäkeskukselle tehtävällä 
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ilmoituksella metsälain soveltamisalaan kuuluvasta kohteesta, jolla lahopuun 
suunnitelmallinen lisääminen monimuotoisuuden turvaamiseksi on 
tarkoituksenmukaista ja metsien terveyden kannalta turvallista. Ilmoitusmenettelystä 
säädetään tarkemmin asetuksella.  

 
 
Vahingonkorvausvelvollisuus ja kohtuuttomiksi katsottavat toimenpidevaatimukset 
hankaloittavat lahopuun lisäämistä talous- ja virkistysmetsissä   
 
Metsätuhojen torjunnan lähtökohtana on lainsäädännössä tähän asti ollut, että metsätuhot ja niiden 
kohtuullinen sietäminen kuuluvat metsätalouteen. Lain tavoitteena on ollut merkittävien 
metsätuhojen torjunta. Samoin vahingonkorvausvelvollisuus on liittynyt merkittävän tuhon 
aiheuttamiseen toisen metsälle lain velvoitteiden laiminlyömisen seurauksena. Lähtökohta on 
metsäekologisesti oikea, koska kohtuullista puiden kuolemista tapahtuu metsissä aina. 
 
Torjuntatoimenpiteet laiminlyo ̈nyt puutavaran omistaja tai metsa ̈nomistaja on metsa ̈tuholain 13 §:n 
1 momentin mukaan velvollinen korvaamaan naapurikiinteistön puustolle aiheutuneen vahingon, 
jos metsikön puuston kasvu on va ̈hentynyt va ̈hinta ̈a ̈n 30 % tai 20 % metsikön muodostavista puista 
on kuollut. Lakiesityksessä ehdotettu korvausvelvollisuuden raja kiristyy aiempaan verrattuna 
selvästi.  
 
Lakiesityksessä metsätuhojen vahingonkorvausvelvollisuuden raja on laskettu niin alas, että on 
mahdotonta sanoa, onko kyseessä ns. normaalin tason ylittävä tuhomäärä. Jatkossa kyse ei siis 
enää ole merkittävästä tuhosta, joiden torjuminen on lain keskeisin tarkoitus.  
 
Voimassa oleva metsätuholaki (5 § 2 momentti) ei edellytä vahingoittuneiden puiden poistamiseen, 
mikäli toimenpiteet muodostuvat kustannuksiltaan tai muutoin kohtuuttomiksi. Lakiesityksen 7 §:n 
mukainen ylivoimainen este, poikkeukselliset olosuhteet ja kohtuuton taloudellinen tilanne rajaavat 
toimenpiteiden kohtuullisuuden arvioinnin huomattavasti nykytilannetta tiukemmaksi ja velvoittavat 
maanomistajat myös selvästi tappiollisiin sanitäärihakkuisiin.  
 
Tutkimuksien mukaan (esim. Schroeder 2001) esimerkiksi tuulenkaatojen poistaminen metsästä ei 
tarkoita hyönteistuhojen loppumista vaan ennemminkin tuhojen mahdollisuuden vähenemistä. 
Metsänomistajien metsähygienian lisävaatimusten vuoksi lisääntyneet metsänhoitokulut voivat 
vähentää myös valtion tuloja, koska kulut sanitäärihakkuista voidaan vähentää verotuksessa. 
 
Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan esitetyt metsätuholain kiristykset eivät ole tarkoituksen 
mukaisia tai kustannustehokkaita suhteessa mahdollisesti saavutettaviin hyötyihin metsätuhojen 
torjunnassa. Lakiesityksen 6 § ja 7 § yhdessä sovellettuna tarkoittavat, että 
vahingonkorvausvelvollisuus laukeaa hyvinkin tavallisissa metsätalouteen liittyvissä tilanteissa. 
Esimerkiksi, jos keskimääräisen hakkuuaukon säästöpuut ja muutaman aukon reunuspuun tuulen 
seurauksena kaatuu, syntyy helposti10 m3/ha rajan ylittävä määrä vaurioitunutta puuta. Jos 
metsänomistaja ei huomaa korjata näitä pois ja viereisen maanomistajan metsässä kuolee 
seuraavan viiden vuoden aikana 5-10 järeää puuta, voi tämä jo haastaa naapurinsa korvaamaan 
"vahingon".  
 
Toisin kuin muut metsätalouden suositukset, lakiesitys ei kannusta metsänomistajia lahopuun 
lisäämiseen metsissään. Todennäköisesti alhaiset vahingonkorvausvelvoitteen rajat ja tiukemmat 
velvoitteiden määrittelyt lisäävät epäluuloisuutta lahopuuta ja sen lisäämistä kohtaan. Tämä 
saattaa vaarantaa merkittävän osan niistä toimista, joita lahopuun lisäämiseksi talous- ja 
virkistysmetsissä on ilman merkittäviä metsätuhoja tehty 2000-luvulla. 
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Lakiesityksen ja sen perustelujen näkökulma metsätuhojen syihin ja niiden hallintaan on 
yksipuolinen 
 
Lakiesitys, sen perustelut ja työryhmässä käsitellyt aineistot eivät millään tavalla viittaa tai 
puutu avohakkuiden, voimakkaiden alaharvennusten tai muiden metsätaloustoimenpiteiden 
metsätuhoja mahdollisesti lisäävään vaikutukseen. Samoin huomiotta jää se, että 
monimuotoinen metsäluonto edistää osaltaan tuholaishyönteistenkin populaatioiden hallintaa - 
ehkä jopa perinteistä metsähygieniaa paremmin. Havumetsävyöhykkeen luontaisiin 
peruslajeihin kuuluvaa kirjanpainajaakin käsitellään ministeriön lakiesityksessä kuin 
tulokaslajia.  
 
 
 
Sini Eräjää 
suojeluasiantuntija 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
 
 
 
 
Eriävä mielipide MMM:n asettaman metsätuholakityöryhmän ehdotukseen hallituksen 
esitykseksi metsätuholaista 
 
Ympäristöministeriö 9.3.2012 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän esitys metsätuholaiksi on siinä määrin 
ristiriidassa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteiden kanssa, että 
ympäristöministeriö ei voi yhtyä työryhmän esitykseen, vaan jättää siitä eriävän mielipiteen, jonka 
perusteet kuvataan alla. 
 
Ympäristöministeriö huomauttaa, että hallitusohjelman mukaan luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen tulee pysäyttää Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen 
saavuttaminen vaikeutuu metsälajiston osalta ratkaisevasti, mikäli lahopuuston kertymistä 
talousmetsiin rajoitetaan entisestään metsätuholain perusteella. 
 
1§ Metsätuholain soveltamisala 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan metsätuholakia sovelletaan metsässä, jolla tarkoitetaan aluetta, 
johon sovelletaan metsälakia (1093/1996). 
 
Ympäristöministeriö pitää ongelmallisena luonnonsuojelun kannalta, että metsälaki ja samalla 
hyönteistuholaki ovat voimassa myös valtion omistamilla luonnonsuojeluun tarkoitetuilla alueilla. 
Tämän vuoksi ympäristöministeriö esittää, että metsälain ja metsätuholain HE:n valmistelu 
tapahtuu yhtäaikaisesti varmistaen, että soveltamisalaa koskeva rajaus sisältyy metsälakiin ja 
tarpeen mukaan metsätuholakiin. 
Ympäristöministeriö esittää, että metsälakia (ja metsätuholakia) ei sovelleta seuraavilla valtion 
omistamilla luonnonsuojeluun tarkoitetuilla alueilla: 
 
1) luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvilla alueilla 
2) kaavoituksessa luonnonsuojeluun varatuilla alueilla 
3) METSO-ohjelman toteutuksessa valtiolle hankituilla alueilla 
4) Metsähallituksen omilla päätöksillä perustetuissa suojelumetsissä 
5)Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseessa olevissa muissa suojelukäyttöön 
tarkoitetuissa 
kohteissa 
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6§ Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä ja välivarastosta 
 
Kynnysarvot 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan vahingoittuneiden puiden poistamisen kynnysarvoksi ehdotetaan 
10 kuutiometriä (m3) hehtaaria kohden koskien havupuuta. Ehdotus kiristää kynnysarvoja 
verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön, ottaen myös huomioon samanaikaisen 
vahingoittuneen puun määritelmän laajentamisen (HE 2§ 4 mom). 
Voimassa olevan lainsäädännön aikana metsätuhojen määrä on pysynyt Suomessa vähäisenä, 
joten nykyistä kynnysarvoa voidaan pitää toimivana. 
 
Ympäristöministeriö katsoo, että työryhmän ehdotus heikentää metsäluonnon monimuotoisuuden 
turvaamista yleisesti talousmetsissä ja etenkin siellä olevissa monimuotoisuuden turvaamisen 
erityiskohteissa. Täten se on ristiriidassa hallitusohjelman metsälainsäädännön kokonaisuudistusta 
koskevan kirjauksen kanssa, joka korostaa luonnon monimuotoisuuden ja monikäytön turvaamista. 
Kynnysarvon kiristämiselle ei ole tutkimustietoon perustuvaa pohjaa, vaikka tätä edellytetään 
valtioneuvoston periaatepäätöksessä METSO-ohjelmasta (2008). Nykyinen tutkimustieto sen 
sijaan osoittaa, että metsien terveydentilan kannalta merkitykselliset hyönteistuhoriskit liittyvät 
kuuseen ja kirjanpainajaan, joten poistovelvoitteen tulisi koskea vain kuusta. 
 
Ympäristöministeriö esittää, että 6§ 1 mom perustuu voimassaolevan lainsäädännön 
kynnysarvoihin, ja voidaan kirjoittaa seuraavasti: 
 
Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on enemmän kuin 20 kuutiometriä hehtaaria kohden 
2 § 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua, tyviläpimitaltaan yli 10 cm olevaa kuusipuuta puiden 
omistaja on velvollinen huolehtimaan, että se määrä, joka ylittää 20 kuutiometriä poistetaan 
metsästä ja välivarastosta ennen tämän lain 3 §:ssä tarkoitettuja puutavaran pois kuljettamisen 
aikarajoja. 
 
Yhteensovittaminen metsälain kanssa 
 
Metsätuholakityöryhmän asettamispäätöksen mukaan ehdotuksessa tulee selvittää metsäluonnon 
monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrän lisääminen talousmetsien erityiskohteissa. 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä METSO-ohjelmasta (2008) esitetään metsälain ja 
hyönteistuholain välisen suhteen selkeyttämistä monimuotoisuuden turvaamisessa. 
Ympäristöministeriö katsoo, että tekemistään aloitteistaan huolimatta työryhmä ei käsitellyt 
yhteensovittamista monimuotoisuuden osalta asianmukaisesti ja ehdotuksen perusteluissa 
esteeksi esitetyt syyt ovat luonteeltaan teknisiä ja siten helposti ratkaistavissa. Siten vallitseva 
lainsäädäntöjen ristiriita, jonka mukaan metsätuholain 6§ vahingoittuneiden puiden poistovelvoite 
on voimassa myös metsälain piirissä olevilla monimuotoisuuden erityiskohteilla jää voimaan 
entistäkin tiukempana ja velvoittavampana. 
 
Työryhmän ehdotus on täten ristiriidassa 
 
- metsälain 10 § kanssa, joka edellyttää säilyttämään 2 mom määritettyjen erityisen arvokkaiden 
elinympäristöjen ominaispiirteet, joita ovat mm. lahopuu ja puuston luontainen rakenne; 
- METSO-ohjelman (2008) "Monimuotoisuuden turvaaminen yksityismetsissä" -toimenpiteitä, joilla 
valtion varoin (ympäristötuki ja luonnonhoito) turvataan määritettyjä arvokkaita 
monimuotoisuuskohteita yksityismetsissä; 
- Natura 2000-verkostoon kuuluvien metsälain nojalla toteutettujen metsäisten luontotyyppien 
kuten boreaalisten luonnonmetsien tai lehtojen suojelun kanssa, joiden erityispiirteitä ovat mm. 
lahopuustoisuus ja puuston luonnontilainen rakenne. Natura-alueilla ei saa heikentää 
merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura-verkostoon. 
 
Lakikohteiden lisäksi talousmetsissä on metsänhoitosuosituksiin, sertifiointiin ja Metsähallituksen 
alue-ekologisiin suunnitelmiin perustuvia luontokohteita, joissa lahopuun merkittävä lisääminen voi 
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olla tarkoituksenmukaista ja oikein toteutettuna metsien terveyden kannalta turvallista. 
Ympäristöministeriö katsoo, että metsänomistajan tulee voida ilmoitusmenettelyn kautta hakea 
vapautusta 6§ velvoitteesta poistaa vahingoittunutta havupuuta ko. kohteista. Metsäkeskuksella 
olisi ilmoitusten kautta mahdollisuus seurata luontokohteita, niiden lahopuumääriä ja ennakoida 
mahdollisia metsätuhoriskejä. Menettely olisi linjassa metsien käytön sääntelyn vapauttamiseen 
pyrkivän kehityksen kanssa. Vastuu mahdollisista vahingonkorvauksista kohteisiin liittyen olisi 
maanomistajalla.  
 
Ympäristöministeriö katsoo, että metsätuholain ja metsälain yhteensovittamiseksi tulee 6§ 
täydentää seuraavilla momenteilla:  
 
Edellä 1 momentissa esitetty vahingoittuneiden puiden poistamisvelvoite ei koske:  
 
1) metsälain 10 §:n 2 momentin erityisen tärkeitä elinympäristöjä 
2) kestävän metsätalouden rahoituslain 19 §:n mukaisia ympäristötukikohteita ja 20 §:n mukaisia 
metsäluonnon hoitohankekohteita 
3) metsälain soveltamisalaan kuuluvia Natura 2000-alueita 
Metsänomistaja voi hakea vapautusta edellä 1 momentissa esitetystä vahingoittuneiden puiden 
poistamisvelvoitteesta metsäkeskukselle tehtävällä ilmoituksella muusta metsälain piirissä olevasta 
erityiskohteesta, joissa lahopuun suunnitelmallinen lisääminen monimuotoisuuden turvaamiseksi 
voi olla tarkoituksenmukaista ja metsien terveyden kannalta turvallista. Ilmoitusmenettelystä 
säädetään tarkemmin asetuksella. 
 
21§ Vahingonkorvaukset luonnonsuojelualueelta levinneistä metsätuhoista 
 
Ympäristöministeriö katsoo, että valtion korvausvelvollisuutta koskevaa 21§ tulee täydentää siten, 
että korvausvastuu myös edellä mainituista valtion omistamista luonnonsuojeluun tarkoitetuista 
alueista sekä metsälain piiriin kuuluvista monimuotoisuuskohteista mahdollisesti leviävistä 
metsätuhoista kuuluu valtiolle. 
 
Ympäristöministeriö katsoo, että 21§ tulee täydentää seuraavilla momenteilla: 
 
21§ Vahingonkorvaukset luonnonsuojelualueelta tai metsälain monimuotoisuuskohteelta 
levinneistä metsätuhoista 
 
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiselta luonnonsuojelualueelta tai sen nojalla vahvistetulta 
muulta luonnonsuojelukohteelta, valtion omistamalta luonnonsuojeluun tarkoitetulta alueelta tai 
luonnonsuojelulain mukaisesti toimenpidekieltoon asetetulta alueelta levinneiden hyönteis- tai 
sienituhojen aiheuttamat merkittävät vahingot korvataan valtion varoista. 
 
Metsälain 10§ erityisen tärkeistä elinympäristöistä, kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun 
lain 19§ ympäristötukikohteista, 20§ metsäluonnon hoitohankkeiden kohteista tai metsälain nojalla 
toteutettavista NATURA-2000-ohjelman alueista levinneiden hyönteis- tai sienituhojen aiheuttamat 
merkittävät vahingot korvataan valtion varoista. 
 
Haettaessa _ momentissa tarkoitettua vahingonkorvausta maanomistajan on haettava korvausta 
maa- ja metsätalousministeriölle osoitetulla hakemuksella, joka on jätettävä Suomen 
metsäkeskukselle. Suomen metsäkeskuksen on toimitettava hakemusasiakirjat maa- ja 
metsätalousministeriölle korvauksen suuruutta ja myöntämisen edellytyksiä koskevalla lausunnolla 
täydennettynä 
. 
Perusteluissa tulee täsmentää, että luonnonsuojelulain nojalla vahvistetulla muulla 
luonnonsuojelukohteella tarkoitetaan: 
 
1) valtioneuvoston hyväksymää luonnonsuojelulain 7§ mukaista ohjelma-aluetta 
2) luonnonsuojelulain 25§ mukaista määräaikaista suojelualuetta 
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3) luonnonsuojelulain 30§ nojalla määritettyä suojeltua luontotyyppiä 
4) luonnonsuojelulain 47§ nojalla määritettyä erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkaa 
 
Perusteluissa tulee täsmentää, että valtion omistamilla luonnonsuojeluun tarkoitetuilla alueilla 
tarkoitetaan: 
 
1) luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita 
2) kaavoituksessa luonnonsuojeluun varattuja alueita 
3) METSO-ohjelman toteutuksessa valtiolle hankittuja alueita 
4) Metsähallituksen omilla päätöksillä perustettuja suojelumetsiä 
5)Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseessa olevia muita suojelukäyttöön tarkoitettuja 
kohteita 
 
23§ Valtion vahingonkorvausvelvollisuus ja syy-yhteys 
 
Ympäristöministeriö pitää ongelmallisena ja epäjohdonmukaisesti perusteltuna sitä, miten 23§:ssä 
syy-yhteydestä säädettäisiin valtion korvausvelvollisuuden osalta. Ehdotus johtaisi siihen, että 
valtion vahingonkorvausvelvollisuudesta sovellettaisiin lievempää todistustaakkavaatimusta kuin 
yksityisten kesken syntyneessä korvaustilanteessa. Vahingon aiheutumisen syy-yhteyden 
tarkastelun tulee olla sama riippumatta siitä kuka vahingon korvaa. 
 
Harri Karjalainen 
Neuvotteleva virkamies 
Ympäristöministeriö 
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