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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeukses
ta metsänparannuslain 2 §:ään 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että metsänparannus
varoja saadaan poikkeuksellisesti käyttää metsän
parannuslain 2 §:n säännösten estämättä Ranuan 
kunnassa vuosina 1973-1985 tehtyjen eräiden 
hakkuiden jälkeisten metsänviljelytöiden suun
nitteluun ja toteuttamiseen. Esityksen tarkoituk
sena on turvata metsänparannuslain mukaiset 

etuudet niille yksityisille maanomistajille, joiden 
metsässä on ilman yksityismetsälain velvoitteiden 
kiertämistarkoitusta tehty hakkuu ennen metsän 
hakkuu- ja uudistamissuunnitelman hyväksymis
tä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivä
nä maaliskuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Metsänparannuslain (413/67) 2 §:n 1 momen
tin mukaan, sellaisena kuin se on 17 päivänä 
kesäkuuta 1977 annetussa laissa (468/77), met
sänparannusvaroin suoritettavaksi ei saa suunni
tella sellaista metsänviljelytyötä, joka aiheutuu 
yksityismetsälain ( 412 1 67) vastaisesta hakkuusta. 
Yksityismetsälain 2 §:n 2 momentin mukaan 
viljelyllä toteutettava uudistaminen ja sitä edel
lyttävä hakkuu on tehtävä piirimetsälautakunnan 
määräajaksi hyväksymän hakkuu- ja uudistamis
suunnitelman mukaan. Jos metsänviljelyä edel
lyttävä hakkuu suoritetaan ennen edellä maini
tun hakkuu- ja uudistamissuunnitelman hyväksy
mistä, voidaan katsoa menetellyn siinä määrin 
yksityismetsälain vastaisesti, ettei metsänparan
nusvaroja voida käyttää tällaiseen metsänviljely
työhön, vaikka muut edellytykset varojen myön
tämiselle olisivat olemassa ja vaikka hakkuu ei 
olisikaan johtanut yksityismetsälain mukaiseen 
metsän hävittämiseen. 

361266F 

Ranuan kunnassa on Ranuan metsänhoitoyh
distyksen toiminta-alueella hakattu yksityisten 
maanomistajien metsiä vuosina 1973-1985 avo
hakkuulla ilman yksityismetsälain mukaan hy
väksyttyä hakkuu- ja uudistamissuunnitelmaa. 
Lapin piirimetsälautakunnan antaman selvityksen 
mukaan tällaisia hakkuita on tehty 104 tilalla 
yhteensä 1 416 hehtaarin alueella. Yksityismetsä
lain vastaiseksi katsottava menettely on tapahtu
nut siten, että edellä mainittuja hakkuualueita 
koskevat suunnitelma-asiakirjat ovat jääneet Ra
nuan metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöltä 
toimittamatta piirimetsälautakunnalle hyväksyt
täväksi. Maanomistajat ovat asiantilaa tarkista
matta suorittaneet hakkuut kyseisen toimihenki
lön ilmoituksiin hyväuskoisesti luottaen. Maan
omistajien ei ole osoitettu pyrkineen välttämään 
yksityismetsälain uudistamisvelvoitetta. Selvitys
ten perusteella hakkuut ovat olleet metsänhoi
dollisesti perusteltuja. 

Metsänparannusvaroja olisi voitu myöntaa 
metsän viljelytyön kustannuksiin pääosalla haka
tuista alueista, mikäli hakkuut olisivat tapahtu-
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neet piirimetsälautakunnan hyväksymän suunni
telman mukaisesti. Koska maanomistajat eivät 
ole tietoisesti pyrkineet yksityismetsälain edellyt
tämän menettelyn laiminlyömiseen, olisi kohtuu
tonta, jos maanomistajat menettäisivät edellä 
mainitusta syystä metsänparannuslain mukaan 
myönnettävissä olevat etuudet. Tämän vuoksi 
ehdotetaan metsänparannuslain 2 §:ään tehtä
väksi väliaikainen poikkeus. 

Esityksen mukaan metsänparannusvaroja saa
taisiin käyttää metsänviljelytyön suunnitteluun ja 
toteuttamiseen Ranuan kunnassa vuosina 1973-
1985 tehdyn hakkuun jälkeen, vaikka hakkuu on 
tehty ennen yksityismetsälain 2 §:n 2 momentis
sa tarkoitetun hakkuu- ja uudistamissuunnitel
man hyväksymistä. Metsänparannusvarojen 
myöntämisen edellytyksenä on kuitenkin, että 
muut metsänparannusvarojen myöntämisedelly
tykset olivat ennen hakkuun aloittamista olemas
sa. Metsänparannusvaroja on tarkoitus myöntää 
aloittamattomien metsänviljelytöiden lisäksi nii
den viljelytöiden kustannuksiin, joita on jo 
maanomistajan tai Ranuan metsänhoitoyhdistyk
sen kustannuksella toteutettu. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetun lain perusteella käytettäisiin met
sänparannusvaroja noin 500 hehtaarin metsänuu
distamistöiden kustannuksiin, jotka ovat yhteen
sä noin miljoona markkaa. Tarkoitukseen osoitet
taisiin käytettävissä olevia metsänparannusvaroja, 
joten esityksen hyväksyminen ei edellytä määrä
rahojen lisäämistä. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä maaliskuuta 1987. Tällöin olisi metsänparan
nusrahoituksen myöntämispäätökset tehtävissä si
ten, että suuri osa metsänparannusrahoitusta saa
vista metsänuudistamishankkeista voitaisiin to
teuttaa vuoden 1987 aikana. Kaikki metsänpa
rannusrahoituksen myöntämispäätökset tulisi esi
tyksen mukaan tehdä vuoden 1987 loppuun 
mennessä. 

Laki 
väliaikaisesta poikkeuksesta metsänparannuslain 2 §:ään 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Sen estämättä, mitä 15 päivänä syyskuuta 1967 

annetun metsänparannuslain (413/67) 2 §:n 1 
momentissa, sellaisena kuin se on 17 päivänä 
kesäkuuta 1977 annetussa laissa (468/77), on 
säädetty, saadaan metsänparannusvaroja käyttää 
metsänviljelytyön suunnitteluun ja toteuttami
seen Ranuan kunnassa vuosina 1973-1985 teh
dyn hakkuun jälkeen, vaikka hakkuu on suoritet
tu ennen yksityismetsälain (412/67) 2 §:n 2 mo-
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mentissa tarkoitetun hakkuu- ja uudistamissuun
nitelman hyväksymistä, mikäli muut edellytykset 
metsänparannusvarojen myöntämiselle olivat en
nen hakkuun aloittamista olemassa. 

2 § 
Tämä laki tulee v01maan päivana 

kuuta 198 . Päätös metsänparannusrahoituksen 
myöntämisestä on tämän lain nojalla tehtävä 
vuoden 1987 loppuun mennessä. 
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