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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityismetsälain 3 ja 
8 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi yksityis
metsälain säännökset siltä osin kuin ne koskevat 
kunnanmetsälautakuntaa sekä sanotun lautakun
nan jäseniä ja piirimetsälautakunnan palvelukses
sa olevaa metsäammattimiestä yksityismetsälain 
mukaisen katselmuksen toimittajina. Kasteimus
ten suorittaminen tulisi keskusmetsälautakunnis
ta ja metsälautakunnista annetussa laissa tarkoi-

tettujen katselmustoimikuntien tehtäväksi. Sa
malla ehdotetaan katselmus toimitettavaksi myös 
silloin, kun metsän hakkuu- ja uudistussuunni
telman hyväksymistä koskevaan metsälautakun
nan päätökseen on haettu muutosta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ens1 
tilassa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Yksityismetsälain (412/67) 8 §:n mukaan pii
rimetsälautakunnan on määrättävä palvelukses
saan oleva metsäammattimies yhdessä asianomai
sen kunnanmetsälautakunnan kahden jäsenen 
kanssa toimittamaan katselmus, kun on syytä 
epäillä, että metsää on hävitetty tai käytetty 
mainitusta lainkohdasta lähemmin ilmeneväliä 
tavalla muutoin lain vastaisesti. Katselmuksia on 
toimitettu 1980-luvulla vuosittain runsaat sata. 

Kunnanmetsälautakuntia koskevat perussään
nökset sisältyivät 1 päivänä toukokuuta 1987 
kumotruun lakiin metsälautakunnista ( 411/67). 
Kun kunnanmetsälautakuntien merkitys on alun 
alkaen jäänyt vähäiseksi, ei niistä enää otettu 
säännöksiä 1 päivänä toukokuuta 1987 voimaan 
tulleeseen lakiin keskusmetsälautakunnista ja 
metsälautakunnista (139/87). Sen sijaan viimeksi 
mainitulla lailla perustettiin kunkin metsälauta
kunnan toimintapiiriin katselmustoimikunta, 
jonka tehtävänä on suorittaa yksityismetsälain ja 
metsänparannuslain (140/87) mukaiset katsel-
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mukset. Muutoksen tarkoituksena oli, ettei kun
nanmetsälautakunnilla enää olisi metsälainsää
däntöön perustuvia tehtäviä. 

Jotta yksityismetsälain ja keskusmetsälautakun
nista ja metsälautakunnista annetun lain sään
nösten välinen ristiriita katselmusasioissa poistui
si, ehdotetaan kunnanmetsälautakuntaa koskevat 
säännökset kumottaviksi myös yksityismetsälaista 
ja lain 8 §:ään otettavaksi säännös siitä, että 
yksityismetsälain mukaiset katselmukset suorittaa 
keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista 
annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu katselmustoimi
kunta. 

Maanomistajan oikeusturvan parantamiseksi 
katselmusvelvollisuus ehdotetaan laajennettavaksi 
koskemaan myös tapauksia, joissa maanomistaja 
on yksityismetsälain 16 §:n 1 momentin nojalla 
hakenut valittamalla muutosta lain 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun hakkuu- ja uudistus
suunnitelman hyväksymistä koskevaan metsälau
takunnan päätökseen. 

Yksityismetsälain 8 §:n 2 momentin mukaan 
katselmuksen ajasta ja paikasta on annettava tieto 
maanomistajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle. 



2 1987 vp. - HE n:o 38 

Säännöksen selventämiseksi sekä maanomistajan 
ja hakkuuoikeuden haltijan aseman parantami
seksi ehdotetaan, että tieto katselmustoimitukses
ta on annettava hyvissä ajoin, jotta asianomaiset 
voivat halutessaan toimitukseen osallistua. Vas
tuu tiedoksiannosta olisi katselmustoimikunnan 
puheenjohtajalla. 

Samalla, kun kunnanmetsälautakuntia koskeva 
maininta lain 3 §:stä poistettaisiin, ehdotetaan 
lainkohta selvennettäväksi keskusmetsälautakun
nan ja metsälautakunnan yksityismetsälain nou
dattamista koskevan valvontatehtävän osalta sen 
mukaiseksi, kuin mitä sanottuja lautakuntia kos
kevassa laissa ja asetuksessa on säädetty. Niiden 
mukaan yksityismetsälain noudattamista valvoo 
metsälautakunta keskusmetsälautakunnan oh
jauksen ja valvonnan alaisena. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Keskusmetsälautakunnista ja metsälautakun
nista annetun asetuksen (389/87) 30 §:n mukaan 

maa- ja metsätalousministeriö määrää katselmus
toimikunnan jäsenten palkkiot. Tämän lisäksi 
heille suoritetaan matkakustannusten korvausta 
ja päivärahaa sen mukaan kuin yksityisten val
tionapulaitosten toimiehtosopimuslaissa on sää
detty. Ehdotettu katselmustoimituksen laajennus 
saattaa jossakin määrin lisätä katselmusten luku
määrää. Tällä ei kuitenkaan ole sanottavaa vaiku
tusta valtiontalouteen. 

3. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja ja voimaantulo 

Esitys yhdenmukaistaa yksityismetsälain saan
nökset keskusmetsälautakunnista ja metsälauta
kunnista jo annetun lain säännösten kanssa ja 
samalla toteuttaa sen tarkoituksen, mikä viimeksi 
mainittua lakia säädettäessä oli katselmustoimi
tusten toteuttamisesta. Tämän vuoksi se tulisi 
saattaa voimaan ensi tilassa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
yksityismetsälain 3 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1967 annetun yksityismetsälain 
(412/67) 3 ja 8 § näin kuuluviksi: 

3 § 
Tämän lain noudattamista valvovat keskus

metsälautakuntien ohjauksen ja valvonnan alaisi
na metsälautakunnat. 

8 § 
Kun on ilmeistä, että metsää on hävitetty 

taikka sitä on käytetty vastoin rauhoitusmääräys
tä, rauhoitussopimusta, 5 §:n 3 momentissa tar
koitettua hakkuukieltoa tai metsälautakunnan 
hyväksymää suunnitelmaa, paikalla on viipymät
tä toimitettava katselmus, jonka suorittaa keskus
metsälautakunnista ja metsälautakunnista anne
tun lain (139/87) 12 §:ssä tarkoitettu katselmus-

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987 

toimikunta. Katselmus on toimitettava myös sil
loin, kun asianomainen on hakenut 16 §:n 1 
momentin nojalla valittamalla muutosta 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun hakkuu- ja uudistus
suunnitelman hyväksymistä koskevaan metsälau
takunnan päätökseen. 

Katselmustoimikunnan puheenjohtajan on 
huolehdittava, että katselmuksen ajasta ja paikas
ta ilmoitetaan maanomistajalle ja hakkuuoikeu
den haltijalle niin aikaisin, että heillä on mah
dollisuus osallistua katselmukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
yksityismetsälain 3 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1967 annetun yksityismetsälain 
(412/67) 3 ja 8 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Tämän lain noudattamista valvovat keskus

metsälautakunnat, piirimetsälautakunnat ja kun
nanmetsälautakunnat, joiden tehtävänä on myös 
yksityismetsätalouden kaikinpuolinen edistämi
nen ja kehittäminen. Keskusmetsälautakuntien 
asiana on myös antaa neuvoja ja ohjeita piiri
metsälautakunnille mainittujen tehtävien suorit-
tamisessa. 

Tämän lain noudattamista valvovat keskus
metsälautakuntien ohjauksen ja valvonnan alaisi
na metsälautakunnat. 

8 § 
Kun on syytä epäillä, että metsää on hävitetty 

taikka että sitä on käytetty vastoin rauhoitusmää
räystä, rauhoitussopimusta, 5 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua hakkuukieltoa tai piirimetsälauta
kunnan hyväksymää suunnitelmaa, määrätköön 
piirimetsälautakunta palveluksessaan olevan 
metsäammattimiehen viipymättä toimittamaan 
katselmuksen sen kunnan kunnanmetsälautakun
nan kahden jäsenen kanssa, jonka alueella metsä 
sijaitsee. 

Tieto katselmuksen ajasta annettakoon maan
omistajalle sekä hakkuuoikeuden omistajalle tai 
hakkuun johtajalle. 

Kun on ilmeistä, että metsää on hävitetty 
taikka sitä on käytetty vastoin rauhoitusmääräys
tä, rauhoitussopimusta, 5 §:n 3 momentissa tar
koitettua hakkuukieltoa tai metsälautakunnan 
hyväksymää suunnitelmaa, on paikalla viipymät
tä toimitettava katselmus, jonka suorittaa keskus
metsälautakunnista ja metsälautakunnista anne
tun lain (139187) 12 §:ssä tarkoitettu katselmus
toimikunta. Katselmus on toimitettava myös sil
loin, kun asianomainen on hakenut 16 §:n 1 
momentz'n nojalla valittamalla muutosta 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun hakkuu- ja uudistus
suunnitelman hyväksymistä koskevaan metsälau
takunnan päätökseen. 

Katselmustoimikunnan puheenjohtajan on 
huolehdittava, että katselmuksen ajasta ja paikas
ta ilmoitetaan maanomistajalle ja hakkuuoikeu
den haltijalle nzi"n aikaisin, että hezilä on mah
dollisuus osallistua katselmustoimitukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


