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Metsävaratieto 

• Metsätietolaista järjestettiin kuulemistilaisuus 6.9.2017. Lakiluonnosta 
perusteluineen on viimeistelty palautteen perusteella. 

• Uutena asiana tuli oikeuskanslerin virastosta tarve määritellä lakiin ympäristötiedon 
käsite, mikä on nyt tehty.  

• Toinen valmisteltu pykälätäsmennys käsittelee Metsäkeskuksen verottajalta saatavia 
tietoja kuten tietoja kuolinpesien asianhoitajista ja metsätalouden harjoittamisen 
yritysmuodosta ja yritys- ja yhteisötunnuksesta. Tämä muutos helpottaa monin 
tavoin Metsäkeskuksen toimintaa (yhteydenotot, hakemukset oikeille tiloille). 

• Hilatiedot kuten myös metsänkäyttöilmoitukset, Kemera-hankeet, tiedot 
uhanalaisista lajeista, kaavat jne. avataan. Kuviotiedot (puustotiedot, topimenpide-
esitykset) tulevat saataville pyynnöstä ilman perusteluja. Hakkuuesitysten 
kantohinta-arvioita ei jatkossa lasketa.  

• Laki tulee kieltämään tietojen julkaisun tai hakemisen henkilötietojen eli nimen ja 
yhteystietojen perusteella. Tilan rekisterinumero on julkista tietoa, joten sen 
perusteella hakukieltoa ei voida asettaa. SMK:n sähköisessä palvelussa 
rekisterinumeroa ei tule olemaan hakuperusteena. Haku tulee tapahtumaan 
erilaisilla alueellisilla määritelmillä kuten karttalehdellä, kunnalla tai 
vapaamuotoisella aluerajauksella. 

• Lisäksi tiedon saajia muistutetaan siitä, että yhdistäessään ympäristötietoa 
henkilötietoon, heille muodostuu henkilörekisteri käyttörajoituksineen. Myös tästä 
on lisätty pykälä kuulemistilaisuuden palautteen perusteella. 

• Lakiesitys käsitellään EU-ministerivaliokunnassa ja valtioneuvostossa lokakuussa, 
minkä jälkeen eduskunta pääsee töihin. 

LULUCF 

• EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin edistäminen tärkeää.  
o Päästökauppaesitys on neuvoston ja parlamentin ja komission 

kolmikantaneuvotteluissa loppusuoralla. 
o Ei- päästökauppasektoria eli ns. taakanjakosektoria (liikenne, rakennusten lämmitys, 

maatalous, jätesektori) koskeva esitys on ympäristöneuvoston käsittelyssä 13.10. 
Tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys jonka pohjalta voitaisiin 
käynnistää kolmikantaneuvottelut. 

o Nyt Suomelle keskeisin on maankäyttösektoria ja metsien laskentaa koskeva LULUCF 
asetusehdotuksen käsittely. LULUCF liittyy läheisesti taakanjakosektoriin ja niitä 
käsitellään samanaikaisesti ympäristöneuvoston kokouksessa 13.10. 

o Kokonaisuutta täydentää vielä uusiutuvan energia esitys, jossa meitä kiinnostaa 
erityisesti biomassan kestävyystarkastelu. Tämän käsittely on vielä kesken sekä 
parlamentissa että neuvostossa. 



• LULUCF asetusehdotuksessa keskeisintä on metsien laskenta. LULUCF laskenta ei koske 
yksittäisiä metsänomistajia tai teollisuutta - kyseessä on valtion tasolla tehtävästä 
laskennasta joka ei sellaisenaan siirry reaalimaailman toimenpiteiksi. Suomen tapa hoitaa ja 
käyttää metsiä kestävästi on hyvällä pohjalla ja tarjoaa loistavan mahdollisuuden siirtyä pois 
fossiilitaloudesta kohti biotaloutta.  

• Esillä oleva metsien laskentamalli on meille epäedullinen, koska se ei tarjoaisi mahdollisuutta 
lisätä hakkuita kansallisen metsästrategian tavoitteiden mukaisesti ilman että siitä tulisi 
laskennallista taakkaa Suomelle. Parlamentti teki erittäin hyviä muutosehdotuksia metsien 
laskentaan. Suurkiitos useille suomalaisille parlamentaarikoille erittäin aktiivisesta ja 
loistavasta työstä. 

• Neuvoston puolella keskustelut ovat ongelmallisempia: jäsenmaiden selvä enemmistö 
haluaa pitäytyä komission esittämässä laskentamallissa. Metsäisten jäsenmaiden ongelmat 
on tiedostettu ja siksi neuvoston puolella ratkaisua haetaan ns. kompensaatiojärjestelyn 
kautta. Eli tiettyjen reunaehtojen vallitessa metsien hakkuita voisi lisätä ilman että siitä 
syntyisi laskennallisia päästöjä.  Tämä ei ole Suomelle kaikkein mieluisin ratkaisutapa, mutta 
voisi toimia meille. Odotamme, että neuvostossa päädytään meille myönteiseen ratkaisuun. 

• Metsien lisäksi Suomelle ongelmallinen on myös muiden maankäyttöluokkien laskenta; 
Suomelle voi aiheutua metsäkadosta ja maatalousmaiden hoidosta päästöjä jotka nostaisivat 
Suomen päästövähennysvelvoitetta huomattavasti. Suomi tehnyt useita erilaisia 
ratkaisuehdotuksia joilla ongelmaa voidaan lieventää.  

• Lopuksi haluan todeta, että Suomen metsät ovat ja säilyvät nieluna ja metsien hiilivarasto 
kasvaa myös tulevaisuudessa. Omat ehdotuksemme ovat terveellä pohjalla ja täysin Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaisia. Emme ole romuttamassa Suomen, EU:n tai globaalin 
ilmastopolitiikan pohjaa omilla ehdotuksillamme. On ollut hienoa huomata, että tässä 
asiassa meillä on laaja yhteinen näkemys Suomessa.           

 

Pyöreän pöydän metsäkeskusteluprosessi 

• Pyöreän pöydän retkeily oli 11.9. 
• Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja etenee. Tehtyjä päätöksiä ja vireillä olevia yhteensä 

n. 1350 ha (vajaa 50 kpl). Maakunnista 100 hehtaarin tavoite on saavutettu Lapissa, 
Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa. Kampanja 
kokonaan avaamatta yksityismailla Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä ja kovin alussa 
Etelä-Karjalassa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä (alle 10 ha kussakin). Valtion kohteiden 
osalta Metsähallituksen asiantuntijat ovat kartoittaneet alkuvuoden ajan mahdollisia 
suojelukohteita. Arvokkaita luontolahjakohteita on tähän mennessä valikoitu 400 hehtaaria, 
ja syksyn mittaan tullaan valitsemaan muut kohteet siten, että yksityisten metsänomistajien 
kohteita vastaava hehtaarimäärä täyttyy.  Lisäksi kuntakohteiden osalta joko ELYn tai 
kuntien omia päätöksiä yhteensä on tehty 13 kpl ja 680 ha: mukana mm. Lappeenranta, 
Iisalmi, Heinola, Kouvola, Utajärvi, Tuusula, Hyvinkää, Espoo, Vantaa… Tavoitteena on saada 
sata hehtaaria joka maakuntaan yksityisiä suojelualueita (1800 ha) + valtion tuplaus (1800 
ha) + kuntakohteet (1800 ha). 

• Talousmetsien luonnonhoitoa koskevassa, metsästrategian toteutukseen kuuluvassa 
Monimetsä-hankkeessa on käynnissä kolme kehittämiskokeilua: 
luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu, luonnonhoidon paikkatiedon 
kehittäminen ja hyödyntäminen ja laajavaikutteiset luonnonhoitotoimet. Tarkistuslista ja 
neuvontatyökalu koskee toimintatapaa, jossa talousmetsien luonnonhoidon tärkeimmät 



keinot otetaan systemaattisesti metsäammattilaisen toimesta keskusteluun silloin, kun 
metsänomistajan kanssa sovitaan hakkuiden tai metsänhoitopalvelun toteutuksesta. Näin 
voidaan jalkauttaa metsänhoitosuosituksissa olevia luonnonhoidon keinoja nykyistä 
paremmin osaksi normaalia metsänhoitoa. Ensi vuonna kehittämiskokeilut viedään 
käytäntöön. 

• Metsäteollisuus ry:n metsäympäristöohjelman kaikki hankkeet ovat käynnistyneet. 
Esimerkiksi käynnissä on Lisää lahopuuta metsiin -toimintaohjelma, jossa on käynnissä 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa laaja viestintäkampanja lahopuun lisäämiseksi. 

 
 

Tulevaa pohjustavia hankkeita 

• Metsäkeskuslain ja metsänhoitoyhdistyslain arviointi on meneillään ja valmistuu lokakuun 
loppuun mennessä 

• Ensi vuonna on tarkoitus arvioida metsälaki ja metsätuholaki 
• Uutta kannustejärjestelmää valmistellaan; oma esityksensä asiakohdassa 4 
• Resurssitehokasta metsänhoitoa koskeva hanke on alkanut; sitä varten on perustettu 

sparrausryhmä. Tavoitteena on siis miettiä nopealla aikataululla toteutettavia toimenpiteitä, 
joilla metsien kasvua saataisiin lisättyä ja metsänhoidon laatua parannettua. Työ on lähtenyt 
hyvin käyntiin ja hanketta on tarkoitus käsitellä tarkemmin joulukuun metsäneuvostossa.  

• Kuolinpesien elinkaaren lyhentämistä koskeva seminaari pidettiin 14.9. Seminaarissa muun 
muassa käsiteltiin toimenpide-ehdotuksia kuolinpesien päätöksenteon sujuvoittamiseksi, 
selvennyslainhuudon säätämistä pakolliseksi, jotta kuolinpesien osakkaista olisi nykyistä 
paremmat tiedot sekä mahdollisia muutoksia verotukseen. Ehdotusten analysointi on vielä 
kesken, mutta jo tämän vuoden puolella meidän tulee muodostaa kuvaa siitä miten asian 
kanssa edetään.   


