
 

Maa- ja metsätalousministeriö 

kirjaamo.mmm@gov.fi 

 

Viite: VN/27429/2022 VN/27429/2022-MMM-1 

Asia: Lausuntopyyntö metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksista 

 

Bioenergia ry kiittää lausuntopyynnöstä.  

Pinta-alatavoitteet on muistiossa asetettu alhaisiksi huomioiden metsien hoidon tila ja varsinkin 

polttoainemarkkinoiden pysyvä muutos turpeen markkinatilanteen ja Venäjän hyökkäyssodan takia.  

Korjuun kustannukset ovat seitsemässä vuodessa kohonneet enemmän kuin esitetty korotus. Korotusta 

arvioidessa kannattaa huomioida tämän vuoden kehitys eikä käyttää vuoden 2021 korjuukustannustasoa, 

eikä käyttää 0,1 m3 puun keskikokoa. Se ei vastaa Kemera-kohteen poistuvan puun keskikokoa 

parhaassakaan tapauksessa.  

De minimis -perusteista tukea on helpompi korottaa tukikauden aikana verrattuna nykyiseen Kemeraan. 

Tämä on kustannusten nykykehityksen vuoksi tärkeää.  

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset taimikon ja nuoren metsän hoitokohteen 

vähimmäispinta-alasta, puuston poistamisesta sekä käsittelyn jälkeisistä puuston tiheyttä, keskipituutta ja 

kasvamaan jäävää puustoa koskevista vaatimuksista, toteamisesta sekä muista säädetyistä tuen 

myöntämisen edellytyksistä.  Esitetyt uudet rajoitukset nuoren metsän hoidon ja pienpuun tuen osalta 

helpottavat valvontaa ja näillä näkymin myös itse toimintaa. Asetus mahdollistaa myös entistä paremmin 

monimuotoisuuden huomioimisen nuorissa metsissä.  

Kuolleen puun jättäminen metsään sekä erilaisten tiheikköjen jättäminen ovat kannatettavia toimenpiteitä. 

Kategorinen kielto kuolleen puuston korjaamiselle ei ole kuitenkaan kannatettava mahdollisia suurempia 

luonnontuhoja ajatellen, sillä niiden riski kasvaa myös Suomessa. Kuolleen puun jättäminen tulee näissä 

tilanteissa koskea ennen kaikkea järeimpiä puita, esim läpimitaltaan yli 15 cm puita.     

Keskipituuden maksimipituus 12 metriä rajoittaa selvästi - ja erityisesti - lehtipuuvaltaisten kohteiden 

tarjontaa verrattuna nykytilanteeseen ja kyseessä on selvä ehtojen tiukennus. Keskipituusrajoitteen tulee 

vastata nykyistä 16 cm läpimittavaatimusta ja kohteiden maksimipituutta pitää siten korottaa 

lehtipuuvaltaisissa metsissä 15 metriin.  

Esitys tuhkan käytöstä terveyslannoitteena on kannatettava, mutta tukitaso on nykyiseen ja tulevaan 

kustannustasoon nähden liian alhainen. Tuhkalannoitus on tärkeä turvemaiden pitkävaikutteinen puiden 

kasvua ja hiilensidontaa lisäävä toimenpide ja kasvattaa siten pitkäaikaisesti maankäyttösektorin hiilinielua. 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa sen vaikuttavuus ja toteutettavuus on arvioitu hyviksi, ja sen 

rooli aikaansaatavissa “lisänieluissa” on merkittävä. 

Siirtymäsäännöksiin ylimenokauden ongelmien välttämiseksi tulee kiinnittää huomiota jo tässä vaiheessa. 

Ennen asetuksen voimaantuloa pitää Metsäkeskuksen yhdessä toimijoiden ja/tai niiden edustajien kanssa 

käydä keskustelu valvontaohjeiden sisällöstä ja niiden soveltamisesta. Keskustelun avulla voidaan selvästi 

pienentää virheellisten hakemusten ja kohteiden määrää ja siten parantaa koko prosessin ja 
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metsänhoitotöiden lopputulosta. Esimerkiksi alle 3-metrisiin taimikoihin tulee aina voida jättää jonkin 

verran etukasvuisia lehtipuita kuusikoissa.  Tehoalan määrittely ja jäävän lehtipuuston huomioiminen 

runkoluvussa ovat keskusteltavia aiheita.   
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