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Maa- ja metsätalousministeriölle 

Viite: Luonnos hallituksen esitykseksi metsätuhojen torjuntaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi (MMM033:00/2011), 8.3.2013 

 

WWF Suomen lausunto metsätuhojen torjuntaa koskevan lain luonnoksesta 
 

 

WWF Suomi kiittää metsätuhojen torjuntaa koskevan lain luonnoksen lausuntopyynnöstä ja toteaa 

sen sisällöstä seuraavaa. Lakiesitys metsätuholaiksi tulisi vaikuttamaan metsäluonnon 

monimuotoisuuteen erittäin kielteisesti, ja se tulee palauttaa valmisteluun seuraavassa esitettyjen 

näkökulmien osalta. 

 

WWF esittää vakavan huolensa ristiriidasta metsätuholain esityksen ja metsäluonnon 

monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteiden välillä. Lahopuu on metsälajiston kannalta tärkeimpiä 

resursseja. Neljännes metsälajeistamme elää lahopuun varassa ja sadat lajit ovat Suomessa 

uhanalaisia johtuen lahopuun liian vähäisestä määrästä. Eteläisen Suomen metsissä lahopuuta on 

keskimäärin vain kolme kuutiota hehtaarilla, kun luonnonmetsissä määrä vaihtelee 20–120 kuution 

välillä per hehtaari. Lahopuun korvaamaton rooli metsäluonnossa ja tarve sen lisäämiseen on 

määritetty monissa valtakunnallisissa ohjelmissa ja strategioissa.  

 

Voimassa olevan metsälain tarkoituksena on turvata biologisen monimuotoisuuden säilyminen. 

Metsätuholain esitys on ristiriidassa metsälain tämän tarkoituksen kanssa. Metsän hyönteis‐ ja 

sienituhojen torjunnasta annettua lakia sovelletaan tällä hetkellä ja lakiesityksen mukaisesti niillä 

alueilla, jossa metsälaki on voimassa. Maa- ja metsätalousministeriössä valmistelussa olevan 

metsälakiesityksen yksi keskeinen puute on se, että monet monimuotoisuudelle tärkeät kohteet 

jäävät edelleen metsätuholain soveltamisalaan. Monimuotoisuuden turvaamisen kehittämiseksi lain 

soveltamisalasta pitää poistaa metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt, Kemeran 

ympäristötukikohteet ja metsäluonnon hoitohankkeet sekä metsälain nojalla toteutettavat Natura 

2000‐ohjelman alueet. Metsälain uudistaminen ja siihen liittyvät tavoitteet ja muutokset, kuten 

metsänomistajan valinnanvapaus, tulee metsätuholaissa ottaa huomioon. 

 

Metsätuholailla rajoitetaan yksittäisten puukuolemien ja pienialaisten tuulenkaatoryhmien kautta 

tapahtuvaa havulahopuun muodostumista metsiin. Samalla vaikutetaan mahdollisuuksiin säilyttää 

talousmetsissä tuhansia havulahopuusta riippuvaisia lajeja. Lakiesityksessä oleva vahingoittuneiden 

havupuiden poiston raja‐arvon uusi määrittelytapa heikentää havulahopuun 

lisäämismahdollisuuksia talousmetsissä ja monimuotoisuuden kannalta arvokkailla kohteilla, kuten 

metsälain erityisen tärkeissä elinympäristöissä. Lakiesitys ei huomioi näiden vaikutuksia 

vaikutuksia metsäluontoon, vaan sen lähtökohdat ovat yksipuolisesti metsähygieenisiä. Yhden 

puulajin tasaikäiset kasvatusmetsät eivät kykene puskuroimaan biologisia metsätuhoja vastaan 

samalla tavoin kuin eri-ikäisistä puusukupolvista ja eri puulajeista koostuva metsä. Metsät, jotka 

ovat monilajisia ja sisältävät luontaisesti metsään kuuluvia rakennepiirteitä, pystyvät paremmin 

kontrolloimaan tuhohyönteisten kantoja. Esimerkiksi vanhoissa metsissä viihtyvä pohjantikka 

käyttää kaarnakuoriasia ravinnokseen ja vaikuttaa näin niiden kantoihin hillitsevästi.  



WWF:n mielestä lakiesitys on ristiriidassa metsälain (1 § ja 10 §), luonnonsuojelulain (9 §, 47 § ja 

65 §), perustuslain (20 §) ja EU:n luontodirektiivin kanssa. Lisäksi valtioneuvoston METSO-

ohjelman periaatepäätöksessä (2008) esitetään selkeyttämistarve metsän hyönteis- ja sienituhojen 

torjuntaa koskevan lain ja metsälain välistä suhdetta metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi 

tutkimustietoon perustuen. 

 

Lain nimi ”laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta” tulisi säilyttää entisellään, eikä 

lyhentää sitä virallisesti metsätuholaiksi. Voimassa olevan lain tavoitteena on torjua nimenomaan 

merkittäviä sieni- ja hyönteistuhoja ja metsätuhot sinänsä kuuluvat metsien dynamiikkaan. Lain 

nimen muutos signaloisi, että sillä pyritään torjumaan metsien luontaiseen kiertokulkuun kuuluvia 

abioottisia tuhoja tai biologisia tuhoja niiden merkittävyydestä riippumatta. Tarkastellessa 

metsätuhoja luonnon monimuotoisuuden kannalta puhutaan metsän häiriödynamiikasta, josta monet 

eliölajit ovat riippuvaisia. 

 

WWF tiedostaa, että tiettyjä toimenpiteitä ja valvontaa tulee olla laajamittaisten hyönteistuhojen 

estämiseksi, mutta painottaa, että nämä toimenpiteet eivät saa olla ristiriidassa metsäluonnon 

monimuotoisuuden tilan parantamisen ja niiden tulee olla tieteellisesti kestäviä, eikä vain 

spekulatiivisiin uhkakuviin perustuvia arvioita. 

 

Korjuuvelvoite 
 

Laki velvoittaa poistamaan metsästä sellaiset havupuut, joissa tuhohyönteiset todennäköisesti voivat 

lisääntyä ja levitä lähistön puihin. Lakiesitys (6 § Vahingoittuneiden puiden poistaminen 

metsiköstä) 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. Näistä koostuva kuutiomäärä voi olla 

huomattavasti suurempi kuin ehdotettu 10 kuution raja. Kymmenesosa runkomäärästä voi tarkoittaa 

jopa useita kymmeniä kuutioita.  

 

Tutkimustiedon valossa 20 puun raja on osoittautunut perustelluksi. Lakiesityksessä rajaa ollaan 

muuttamassa siten, että havupuut on poistettava, milloin niitä on yli 10 m³/ha. Kymmenen 

kuutiometriä on määrällisesti suunnilleen sama kuin 20 keskikokoista (25 cm:n läpimittaista) puuta. 

Kuitenkin puuston järeytyessä 10 m³ korjuuraja täyttyy pienemmällä puiden määrällä. Se on sama 

kuin esimerkiksi kymmenen 35 cm läpimittaista tai viisi 45 cm läpimittaista puuta. Tärkeimpien 

tuhohyönteisten jälkeläistuotanto puuta kohti kasvaa puiden järeytyessä, joten tuhoriskin kannalta 

järeimpien vaurioituneiden havupuiden määrää tulisikin rajoittaa enemmän kuin ohuiden 

havupuiden. 

 

Korjuuvelvoite täyttyy helpommin, jos se ei koske pelkästään puuryhmiä vaan myös vastaavaa 

määrää hajallaan olevia puita. Voimassa olevassa laissa raja‐arvo 10 % runkoluvusta on tarkoitettu 

tilanteisiin, joissa vahingoittuneet havupuut ovat hajallaan metsässä. Kymmenen kuutiometrin 

sääntö sen sijaan koskisi kaikkia tilanteita. Kymmenen prosentin raja‐arvo on mahdollistanut sen, 

että hajallaan metsässä olevia tuoreita, vahingoittuneita havupuita voidaan jättää enemmän kuin 10 

m³.  Näin siis silloin, kun niiden korjuu ei ole taloudellisesti kannattavaa tai maanomistaja muusta 

syystä haluaa jättää ne korjaamatta. Nykylain ja lakiehdotuksen kohtuullistamispykälän mukaan 

velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos korjuukustannukset muodostuvat maanomistajalle 

kohtuuttomiksi. 

 



Sallitun vahingoittuneiden kuusien määrän pienentämiseen ei ole tutkimuksellisia perusteluja, vaan 

tiukennus näyttää pohjautuvan uhkakuviin. Vahingoittuneiden puiden raja-arvojen muuttaminen 

kuutioperusteiseksi hankaloittaa käytännön soveltamista ylimääräisen arviointityön vuoksi. 

Runkolukuun perustuvat määrärajat olisivat käytännön työssä ja metsänomistajan oikeusturvan 

kannalta yksiselitteisempiä. 

 

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 ryhmänä kaatuneiden puiden aiheuttama tuhoriski on hajallaan metsään 

kaatuneiden puiden aiheuttamaa riskiä suurempi. Tutkimustulosten mukaan metsiin jätettävät alle 

20 kaatuneen kuusen ryhmät eivät lisää merkittävästi metsien kirjanpainajatuhojen riskiä.  

 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama metsätuholain muutostarpeita selvittänyt työryhmä 

suositteli työryhmämuistiossaan 2003, että vahingoittuneiden puiden poistovelvoite rajataan 

koskemaan vain järeitä kuusia. Julkaistut tutkimustulokset tukevat tätä esitystä. Nyt lakiesitys 

päinvastoin kohdistaa poistovelvoitteen yhä pienempiin puihin (tyviläpimitta 10 cm) ja myös 

mäntyyn. Männyn poistovelvoitteen tulisi koskea vain puuvarastoja, ei metsään kaatuneita runkoja. 

Männyissä lisääntyvät tuhohyönteiset aiheuttavat vain kasvutappioita ja nekin rajoittuvat 

useimmiten mäntypuuvarastojen ympärille. Vahingoittuneen puun määritelmään ei ole syytä tehdä 

muutoksia. Lakiesityksessä oleva määritelmään on laajennettu käsittämään melkein mikä tahansa 

tuoreena vahingoittunut havupuu. 

 

Monimuotoisuuden turvaamiseksi metsälain 10 § edellyttää säilyttämään tiettyjen arvokkaiden 

elinympäristöjen ominaispiirteet. Lahopuun ja puuston luontaisen rakenteen katsotaan olevan osa 

usean arvokkaan elinympäristön ominaispiirteitä. Metsätuholain nojalla edellytetään kuitenkin 

korjaamaan pois vahingoittuneet havupuut, mikäli näitä on arvokkaalla elinympäristöllä ehdotettua 

lakirajaa enemmän. Puiden korjaaminen voi vastoin metsälain määräyksiä vahingoittaa kohteen 

ominaispiirteitä. 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. Lakiesitystä tulisi 6 §:n osalta muuttaa siten, 

että 1 momentissa esitetty vahingoittuneiden puiden poistovelvoite ei koske metsälain 10 §:n 

erityisen tärkeitä  li      i            an ympäristötukikohteita ja metsäluonnon hoitohankkeita, 

metsälailla toteutettuja Natura 2000-alueita sekä valtion maiden alue-ekologiseen verkostoon 

kuuluvia luontokohteita ja ekologisia yhteyksiä. Lisäksi korjuuvelvoitteen ei tulisi koskea METSO-

ohjelman yhteydessä valtion mailla suojeltuja kohteita ja monia kuntien virkistysalueiden 

säästökohteita. Tämä on vastoin näille alueille asetettuja luonnonsuojelullisia tavoitteita. 

 

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. 

 

Kun korjuuraja lasketaan kuutiometreinä hehtaarilla, korjuurajaa tiukennetaan erityisen paljon 

pienillä, alle hehtaarin kokoisilla kuvioilla. Suuri osa metsälain tarkoittamista erityisen tärkeistä 

elinympäristöistä on alle hehtaarin kokoisia. Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen 

mediaanikoko 0,35 ha kokoisia, joten havupuuta saisi jättää näille enintään 3,5 m³ eli seitsemän 

keskikokoista (läpimitta 25 cm) puuta. Tällaiset pienialaiset, hajallaan sijaitsevat monimuotoisuus-



kohteet tai suojelualueet eivät nykyisen tutkimustiedon mukaan oleellisesti lisää metsätuhojen 

riskiä. Esimerkiksi myrskynjälkeisiä kirjanpainajatutkimuksia on tehty pienialaisissa 

tuulenkaatoaukoissa, joissa on ollut muutama kymmenen kaatunutta puuta. Tutkimusten mukaan 

merkittävää haittaa ympäröiville metsille ei ole syntynyt. 

 

Mahdollisuus lahopuun lisäämiseen 
 

Lakiin esitetyt muutokset heikentävät maanomistajien mahdollisuuksia lisätä lahopuuta, lisäävät 

maanomistajan velvollisuuksia ja asettavat lain velvoitteet epärealistiselle tasolle. Maanomistajalla 

tulisi olla mahdollisuus menettelyyn, jonka perusteella hän olisi oikeutettu jättämään kynnysarvot 

ylittäviä määriä vahingoittunutta puuta tietyille alueille, joiden tarkoituksena on edistää metsien 

monimuotoisuutta. Maanomistajan perustamilla luontoarvojen säästökohteilla toiminnan tavoitteet 

voivat olla metsätuholain velvoitteiden kanssa ristiriidassa, eikä lakiesitys mahdollista 

metsänomistajan omaehtoisia toimia lahopuun ja monimuotoisuuden lisäämiseksi metsissään. 

Metsäviranomaisilla voisi näissä tapauksissa olla mahdollisuus annettujen ilmoitusten perusteella 

seurata tilannetta. Mahdollisuus parempaan monimuotoisuuden ylläpitoon lahopuun lisäämisen 

osalta sopisi metsälain uudistamisen tavoitteeseen kasvattaa valinnanvapautta. Vastuu mahdollisista 

vahingonkorvauksista kohteisiin liittyen olisi maanomistajan. 

 

Lakiesityksen toteutuessa riskinä on, että alhaiset vahingonkorvausvelvoitteen rajat ja tiukemmat 

velvoitteiden määrittelyt lisäävät epäluuloa 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. 

 

Vahingonkorvausvelvollisuus 
 

Tuhonaiheuttajista koituvien elävän puuston kasvutappioiden ja kuolemien torjunnan lähtökohtana 

on lainsäädännössä ollut, että metsätuhot ovat osa metsän ekologiaa ja niiden kohtuullinen 

sietäminen kuuluu metsätalouteen. Lain tavoitteena on ollut merkittävien metsätuhojen torjunta. 

Samoin vahingonkorvausvelvollisuus on liittynyt merkittävän tuhon aiheuttamiseen toisen 

omistamalle metsälle lain velvoitteiden laiminlyömisen seurauksena. Lakiesityksessä ehdotettu 

korvausvelvollisuuden raja kiristyy aiempaan nähden selvästi. Lakiesitys tiukentaa huomattavasti 

voimassaolevaan lakiin sisältyvää kohtuullisuusajattelua, jonka perusteella maanomistajaa ei ole 

voitu pakottaa esimerkiksi taloudellisesti kohtuuttomiin toimiin lain nojalla. Lakiesityksessä 

metsätuhojen vahingonkorvausvelvollisuuden raja on laskettu hyvin alas, eikä lakiesityksen 

toteutuessa ole kyse enää merkittävästä tuhosta, joiden torjuminen on ollut lain keskeisin tarkoitus. 

 

Lakiesityksen 6 § ja 7 § yhdessä sovellettuna tarkoittavat, että vahingonkorvausvelvollisuus tulee 

kyseeseen hyvin helposti ja tavanomaisissa tilanteissa. Esimerkiksi hakkuuaukon säästöpuiden ja 

muutaman muun puunrungon kaatumisen jälkeen korjuuvelvoitteen raja voi jo ylittyä. Jos näitä ei 

korjata pois ja naapurin metsissä kuolee seuraavan viiden vuoden aikana 5-10 järeää puuta, on 

korvausvelvollisuus syntynyt.  

 

Voimassa oleva laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (5 §) ei edellytä vahingoittuneiden 

puiden poistamista 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 hakkuisiin metsätuhojen riskin 

minimoinnin nimissä.  

 



Lakiesityksen valtion vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa 21 §:ää tulisi täydentää niin, että 

korvausvastuu mahdollisesti leviävistä metsätuhoista kuuluu metsälain tarkoittamien erityisen 

arvokkaiden elinympäristöjen ja Kemeran ympäristötukikohteiden osalta maa- ja 

metsätalousministeriölle ja metsälain soveltamisalaan kuuluvien Natura-alueiden osalta 

ympäristöministeriölle. 

 

Yhteenveto lausunnon keskeisestä sisällöstä ja lakiesityksen muutostarpeista: 

 

● Lakiesitys ei yleisesti ottaen huomioi monimuotoisuuden turvaamisen tarpeita. 

 

● Vahingoittuneiden puiden korjuuvelvoite (6 §) koskee myös sellaisia talousmetsien kohteita, jotka 

muuten jätettäisiin käsittelemättä monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsälain soveltamisalan 

mukaan metsätuholain mukaisesti vahingoittuneet puut on poistettava erityisen tärkeistä 

elinympäristöistä. Tämä heikentää erittäin merkittävästi näiden pinta-alaltaan nykyään pienien 

kohteiden ominaispiirteitä, joista kuollut puu on keskeisimpiä. Metsätuholain mukaisen 

korjuuvelvoitteen ei tule olla voimassa erityisen tärkeissä elinympäristöissä. Metsälain ja 

metsätuholain uudistamisessa tämä muutos tulee linjata yhteisesti. 

 

● Sallittu vahingoittuneiden havupuiden määrän yläraja (10 m
3
/ha) on voimassa olevaa lakia 

selvästi alhaisempi, mikä hankaloittaa lahopuun lisäämistä talousmetsissä. 

 

● Vahingoittuneiden puiden poistovelvoite koskee myös mäntyjä, vaikka mäntyjen kohdalla ei 

vahingoittuneiden puiden poistovelvoitteella metsästä ole juurikaan hyötyjä tuhojen torjumisen 

kannalta, mutta kylläkin kustannuksia maanomistajille ja haittaa mäntylahopuuta tarvitseville 

eliöille. 

 

● Lakiesityksessä metsätuhojen vahingonkorvausvelvollisuuden raja muille kuin valtiolle on 

laskettu niin alas (puuston kuolema tai kasvun väheneminen 10 m
3
/ha viidessä vuodessa), että on 

mahdotonta sanoa, onko kyseessä normaaliin metsän ekologiaan kuuluva "tuhomäärän" ylittäminen. 

 

● Lakiesitys ei mahdollista metsänomistajan omaehtoisia toimia lahopuun ja monimuotoisuuden 

lisäämiseksi metsissään. 

 

 

Helsingissä 12.4.2013 

 

WWF Suomi 

  
Jari Luukkonen  Panu Kunttu 

suojelujohtaja  metsäasiantuntija 


