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METKA 2020 3. KOKOUS 

Aika 20.5.2019 klo 9.15-12.00 
 
Paikka MTK, Simonkatu 6 
 
Osallistujat Marja Hilska-Aaltonen (pj.), Jyri Inha (9.15-11.15), Paloma Hannonen, Jari Varjo, Jussi Joen-

suu, Aki Hostikka, Simo Jaakkola, Maarit Loiskekoski, Lea Jylhä, Matti Mäkelä, Erkki Eteläaho, 
Kaisa Pirkola, Riitta Raatikainen (lync), Niina Riissanen (siht.) 

 
Kuultavat Jaakko Rahja (Suomen tieyhdistys), Jim Antturi (Työtehoseura), Henna Hurttala (Työteho-

seura), Markus Strandström (Metsäteho), Lauri Laaksonen (Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdis-
tys) 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Marja Hilska-Aaltonen avasi kokouksen ja kiitti, että työryhmä pääsi kokoustamaan MTK:n 
tiloihin.  
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio (Muistio Metka2020 17042019). 
 

3. Kuultavat metsätiet teemasta 
 

Jaakko Rahja Suomen tieyhdistyksestä kertoi yksityistielain mukaisesta valtionavustuk-
sesta tiekunnille ja ilmoitusvelvollisuuksista (esitys: Jaakko Rahja 20022019 METKA2020). 
 
Keskusteluissa nousi esille, että tiehankkeissa 50 prosentin tukiosuus on osoittautunut kriit-
tiseksi tuettavien hankkeiden syntymiselle. Todettiin, että yksityistielain avustukset ja ke-
mera tuki eroavat mm. tuen saajien (tiekunta vs. maanomistajat) ja arvonlisäveron vähen-
nysoikeuden osalta. Kemera hankkeiden haasteena pidettiin erityisesti hankkeen ko-
koamisvaihetta.  
 
Markus Strandström Metsätehosta esitteli kuljetusten vaatimuksia tieverkolle ja päivitettyjä 
tienormeja (esitys: Tienormit ja kuljetusten vaatimukset tieverkolle_2019_05_20_MS).  
 
Todettiin, että metsäteiden parempi kantavuus ei auta, jos silta, muu yksityistieverkosto tai 
valtion tiet muodostuvat kuljetusten pullonkaulaksi. Keskusteltiin mm. tien kantavuustiedon 
ja kuntotiedon saatavuudesta sekä ehdotuksesta, että metsäkeskus priorisoisi teiden pe-
rusparannusjärjestyksen.  
 
Jim Antturi Työtehoseurasta esitteli kehitettävää metsätiehankkeen kannattavuuslaskuria 
(esitys: Antturi MMM alustus metsätielaskuri). Tekijät toivovat palautetta palvelun kehittämi-
seen. 

 
Todettiin, että Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta on sairastumisen vuoksi esty-
nyt tulemaan kokoukseen. Aki Hostikka esitteli Mikan kokoamat toimenpide-ehdotukset tei-
den perusparannusmäärien lisäämisen (esitys: Keinoja työmäärien nostolle). 

 
Todettiin, että poistomenettelyn muutosta on esitetty VM:lle. Myös verohallinto kannattaa 
muutosta. 
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Lauri Laaksonen Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksestä esitteli toimijan näkökulman 
tien perusparannuksen ongelmiin ja ratkaisuesityksiä (esitys: Kemera_MMM-
5_2019_MHY). 
 
Keskusteltiin esityksestä, että jatkossa pitäisi teiden rahoitusvaihtoehtona olla myös valtion 
laina. Todettiin, että tiekuntien on vaikea saada pankista lainaa. Todettiin myös, että met-
sälain muutoksen myötä pankit ovat muuttaneet metsän vakuusarvoja. Rahoitusta saanei-
den teiden käytön sallimiseen toivottiin poikkeamismahdollisuutta puomin asentamiseksi 
rahoittajan luvalla esimerkiksi roskaantumisen estämiseksi. 
 
Todettiin, että työryhmälle on jaettu Yhteishankkeiden edistämisen käytännön testaus –
selvitys (Raportti_Yhteishankkeiden edistäminen). 

 
4. Muistion luvun 1. muutosten hyväksyminen 

 
Jatkettiin kommentointiaikaa muistion 1. lukuun. Päätettiin käsitellä muistion 1. luvun muu-
tokset seuraavassa kokouksessa. 
 

5. Evästys muistion kirjoittamiseen 
 
Ei käsitelty. 
 

6. Kokousaikojen pidentäminen 
 
Todettiin, että kokousaikoja on pidennetty tunnilla, jotta asioiden käsittelylle ja kuultaville 
jää enemmän aikaa. 
 

7. Tiimerin käyttö 
 
Sovittiin, että työryhmän muistioon voi esittää muutostoiveita Tiimerissä vain kommenttila-
puilla. 
 

8. Seuraavien kokousten kuultavat 
 
Esitettiin, että seuraavaan kokoukseen (29.5) pyydetään kuultavaksi Lukesta tutkija liittyen 
suometsien luonnonhoitoon ja ennallistamiseen aikaisemmin ehdotettujen lisäksi. 
 
Monimuotoisuutta käsittelevään kokouksen (25.6) esitettiin kuultavaksi Pekka Punttilaa, 
Sykestä aikaisemmin ehdotettujen lisäksi. Työryhmän jäsen Riitta Raatikainen esittelee 
SMK:n kokemuksia luonnonhoidosta ja sen kehittämisestä. 
 

9. Muut asiat 
 
Marja Hilska-Aaltonen totesi, että komissio on avannut kuulemisen maa- ja metsätalouden 
valtiontuen suuntalinjoista (Review of Agricultural State aid Guidelines). Kuuleminen on 
suunnattu laajalle kohderyhmälle, mukaan lukien tuen saajat ja myöntäjät. Kuuleminen on 
auki 19.7.2019 asti. Linkki kuulemiseen: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ini-
tiatives/ares-2019-534044/public-consultation_en 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 
Marja Hilska-Aaltonen päätti kokouksen 12.00. 
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