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Laki metsätuhojen torjunnasta 1.1.2014, 

muutoksia 

• tavoitteena metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen 

ja metsätuhojen torjuminen 

• Suomi kolmeen vyöhykkeeseen 

• puutavaran, hakkuista jääneiden rungonosien, 

nostettujen kantojen ja vahingoittuneiden puiden 

poistaminen metsiköstä, hakkuupaikalta ja välivarastosta 

• vaihtoehdot puutavaran poistamiselle 

• omavalvontavelvollisuus, ammattimaisen 

toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuus 

• ylivoimainen este, erityisen poikkeukselliset 

olosuhteet 

• säännösten rikkominen ja vahingonkorvausvastuu 
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Puutavaran poistaminen 

hakkuupaikalta ja välivarastosta 
(alue C) 

puutavaran omistajan on huolehdittava, että 

tyviläpimitaltaan yli 10 cm oleva 

1.9. – 31.5. kaadettu puutavara, kuljetetaan pois 

hakkuupaikalta ja välivarastosta viimeistään 

• kuusipuutavara  15.8 

• kaarnoittunut mäntypuutavara 15.7 

 

EI sovelleta 

- yksittäiseen enintään 20 m3 mäntypinoon  

(vähintään 200 m päässä vastaavasta pinosta) 

- pinoon jonka tilavuudesta max 50 % on 

tyviläpimitaltaan yli 10 cm mäntyä tai kuusta 

C 

B 

A 



Omavalvontavelvollisuus 

 Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on 
 

- valvottava (omavalvonta) puutavaran poiskuljettamisen 

määräaikojen noudattamista, vaihtoehtoisten toimenpiteiden 

toteuttamista, rungonosien ja kantojen poistamista sekä 

puutavaran varastointia terminaali- ja tehdasvarastoissa 

- nimettävä omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii 

omavalvonnan toteuttamisesta 

- laadittava omavalvontasuunnitelma (suositus) 

- ilmoitettava ilman viivytystä Metsäkeskukselle ylivoimaisesta 

esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista, joiden vuoksi 

velvollisuuksien noudattaminen voi estyä (omavalvontailmoitus) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ammattimainen toiminnanharjoittaja  

puutavaran omistaja tai hakkuuoikeuden haltija, joka harjoittaa 

puutavaran korjuuta ja joka ammattimaisesti hankkii puutavaraa tai 

hakkuuoikeuksia jalostusta tai välittämistä varten 
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Ylivoimainen este, erityisen poikkeukselliset 

olosuhteet ja kohtuuton taloudellinen tilanne 

 voivat poistaa velvoitteet maanomistajalta ja puutavaran 

omistajalta 
 

• ylivoimainen este  

 esimerkiksi lakko puutavaran kuljetuksissa, ei voi kuljettaa pois 

mutta voi esim. peittää puupinon 
 

• poikkeukselliset olosuhteet  

 kelirikko ja roudattomuus eivät pääsääntöisesti voi olla ennalta 

arvaamattomia 
 

• taloudellinen tilanne, maanomistajalla  

 esim. tavanomaiseen nähden moninkertaiset korjuukustannukset 
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Kokemuksia uudistetusta metsätuholaista 

• laki voimaan 1.1.2014, kokemukset vähäisiä 

• metsätuholain valvonnan pääpaino ammattimaisten 

toiminnanharjoittajien omavalvonnan tarkastamisessa 

• Metsäkeskus tarkastaa koko maassa vuosittain vähintään 20 

ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvonnan 

järjestämistä 

› omavalvonnan vastuuhenkilö (lakisääteinen) 

› omavalvontasuunnitelma (suositus) 

› vastuut 

› koulutus, tiedotus, ohjeistus 

› varastokirjanpito 

› juurikäävän torjunta 

› ilmoitusvelvollisuus 

› poikkeamat 

› kehittäminen 

› ulkoisen arvioijat havaintojen käsittely 
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• vuoden 2015 tarkastusten havaintoja 

› tarkastettu 21 ammattimaisen toiminnanharjoittajan 

omavalvonnan järjestämistä, osassa myös maastotarkastus 

› omavalvonnan vastuuhenkilö nimetty ja 

omavalvontasuunnitelma laadittu 19 tapauksessa (90%), 

› omavalvonta ei täyttänyt lain vaatimuksia 2 (10 %) 

 

• muita havaintoja 

› omavalvontailmoituskäytäntö huonosti tunnettu 

› omavalvontailmoituksia 0 kpl vuonna 2014, 4 kpl vuonna 2015 

› asenteet kohdallaan 

› noudattavatko hyönteiset hallinnollisesti määriteltyjä 

päivämääriä? 

› parveilu, aikuistuminen 

› puutavaran poiskuljettamisen sijaan tehtävien menetelmien 

käyttäminen 
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 Puutavaran poiskuljettamisen sijaan tehtävät toimenpiteet

   toukokuu    kesäkuu  heinäkuu    elokuu

parveilu

15.5-1.6

mänty

peittäminen  ylimmät kerrokset

ennen 15.5  pois 1.6 - 15.7        pois 15.7

parveilu

15.6-1.7

kuusi

peittäminen  ylimmät kerrokset

ennen 15.6  pois 1.7 - 15.8         pois 15.8



Ajankohtaista 

• Kestävän metsätalouden rahoituslaki (1094/1996) 

› juurikäävän torjuntaa tuettiin (kannon nosto, torjunta-

ainekäsittely) 

• Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

› kannon noston tukemisesta luovuttiin 

› torjunta-aineilla tapahtuvaa juurikäävän torjuntaa tuetaan 

havupuuvaltaisissa kivennäismaan metsiköissä, tukialuetta 

laajennettiin  

• Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden 

määräaikaisen rahoituslain, metsätuhojen torjunnasta 

annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta 

(133/2015 vp) 

› juurikäävän torjunnan tukemisesta luovutaan 

› juurikäävän torjunnasta velvoite Lappia lukuun ottamatta 
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