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Muistilista metsätuholain velvoitteista
Laki metsätuhojen torjunnasta sekä siihen liittyvät asetukset velvoittavat puutavaran
poiskuljettamista hakkuupaikalta tai välivarastosta aika- ja aluerajojen mukaisesti.
Seuraavassa muistilistaa toimijoille metsätuholain velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi

1. Kuljeta 1.9–31.5 kaadettu, yli 10 senttimetrin havupuutavara pois
hakkuupaikalta ja välivarastosta seuraaviin aikarajoihin mennessä:
Kuusi

Mänty

A-alueella

15.7.

1.7.

B-alueella
C-alueella

24.7.
15.8.

1.7.
15.7.

Lisäksi A-alueella 1.6.–31.8. kaadettu kuusi on kuljetettava pois 30 päivän
kuluessa hakkuusta.
Mäntyä koskevia säädöksiä ei sovelleta hakkuupaikalla tai välivarastossa
sijaitsevaan yksittäiseen puutavara- tai energiapuupinoon, jonka tilavuus on
enintään 20 kiinto- kuutiometriä. Pino katsotaan yksittäiseksi, jos se sijaitsee
vähintään 200 metrin päässä muista vastaavista pinoista. Lisäksi sitä ei
sovelleta puutavarapinoon, jonka tilavuudesta enintään puolet on
tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa.

2. Käytä tarvittaessa vaihtoehtoisia keinoja puutavaran poistamiselle
Jos et puutavaran omistajana pysty poistamaan puutavaraa siten kuin
metsätuhojen torjunnasta annettu laki edellyttäisi, suorita metsätuhojen leviämisen
estämiseksi jokin tai joitakin seuraavista toimenpiteistä:
1) peitä puutavara
2) kastele puutavaraa
3) kuljeta mäntypuutavarapinon pintaosa pois
4) kuori puutavara
5) käsittele puutavara tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitetulla hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella
6) sijoita mäntypuutavara riittävän etäälle saman puulajin metsiköstä
7) peitä mäntypuutavarapinon pintakerros lehtipuukerroksella
8) peitä kuusipuutavarapinon pintakerros lehtipuukerroksella tai mäntypuulla,
jonka tyviläpimitta on alle 10 senttimetriä ja joka ei ole kaarnoittunut
9) huolehdi muulla tavoin siitä, ettei puutavarasta pääse merkittävästi leviämään
metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä
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Kohdan 9 mukaiseksi vaihtoehtoiseksi toimenpiteeksi katsotaan C-alueella
kuusipuutavarapinon pintaosan kuljettaminen pois metsästä sellaisenaan tai
haketettuna aikaisintaan tuhohyönteisten puutavaraan iskeytymisen jälkeen ja ennen
metsätuhojen torjunnasta annetun lain 3 §:n 2 momentissa annettuja puutavaran
poiskuljettamiselle asetettuja määräaikoja. Pintaosa on poistettava
50 senttimetrin paksuudelta. Lisäksi edellä mainittu toimenpide katsotaan kohdan 9
mukaiseksi vaihtoehtoiseksi toimenpiteeksi myös A- ja B-alueella, jos se toistetaan 30 päivän
sisällä ensimmäisestä poiskuljettamisesta.
Huomaa, että osa (mm. puutavarapinon peittäminen) edellä esitetyistä toimenpiteistä tulee
tehdä ennen pystynävertäjien ja kaarnakuoriaisten parveilua tai 3-4 viikkoa ennen lain
määräämiä puutavaran poiskuljettamisen määräaikaoja. Metsäkeskuksen ja
Metsäntutkimuslaitoksen tekemän kirjanpainajien kannanseurannan perustella kolea kevät
on viivästyttänyt etenkin sisämaassa parveilun alkamista. Parveilu lienee kiivaimmillaan
kesäkuun alkupuolella.
3. Tee omavalvontailmoitus Suomen metsäkeskukselle, mikäli säädettyjen
velvollisuuksien noudattaminen on estymässä
Ammattimaisena toiminnanharjoittajana ilmoita viivytyksettä Suomen metsäkeskukselle omavalontailmoituksella tilanteista ja olosuhteista, joiden vuoksi säädettyjen
velvollisuuksien noudattaminen voi estyä. (Ammattimaisella toiminnanharjoittajalla
tarkoitetaan puutavaran omistajaa tai hakkuuoikeuden haltijaa, joka harjoittaa puutavaran korjuuta ja joka ammattimaisesti hankkii puutavaraa tai hakkuuoikeuksia jalostusta tai välittämistä varten).
4. Poista myrskytuhoalueilta vahingoittuneet puut
Korjaa puiden omistajana mahdolliset vahingoittuneet puut (tuulenkaadot) metsiköistä
ja välivarastoista alueellisten määräaikojen puitteissa. Poista vahingoittuneet,
tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetrin kuusipuut 10 m3/ha ylittävältä osalta ja
kaarnoittuneet, tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetrin mäntypuut 20 m3/ha ylittävältä
osalta. Monimuotoisuuden näkökulmasta jätä joitakin kaatuneita puita kuviolle
lahoamaan.
5. Huolehdi omavalvontavelvollisuudesta
Ammattimaisena toiminnanharjoittajana nimeä metsätuholain omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii valvonnan toteuttamisesta organisaatiossanne. Laadi
omavalvontasuunnitelma vastuiden selkeyttämiseksi ja helpottamaan käytännön
toiminnan ohjausta metsätuholain velvoitteiden huomioimiseksi.

Seuraa kirjanpainajaparveilun etenemistä Metsäkeskuksen sivulla
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