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Laki
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 16 §:n 1 ja

2 momentti sekä 17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 momentti laissa
227/2016, seuraavasti:

16 §

Metsätien tekeminen

Tukea voidaan myöntää metsätalouden kuljetusten edellyttämän yksityistien peruspa-
rannukseen ja uuden metsätien tekemiseen. Yksityistien perusparannus voi koskea koko
tietä tai sen osaa, rakenteita ja rakennelmia ja siihen voi sisältyä uuden metsätien tekemis-
tä. Yksityistien perusparannus tai uuden metsätien tekeminen voi koskea myös metsätie-
hen liittyvän erillisen varastoalueen rakentamista. Yksityistien perusparannus voi koskea
metsätiehen liittyvän erillisen varastoalueen rakentamista tai sillan rakentamista taikka
siltaa vastaavan rummun asentamista, vaikka tietä ei muutoin perusparanneta. Metsätiellä
tarkoitetaan tässä laissa yksityistielain (560/2018) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tua metsätietä.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että perusparannettava yksityistie tai uusi metsä-
tie soveltuu rakenteeltaan metsätalouden ympärivuotisiin kuljetuksiin lukuun ottamatta
kelirikkoaikoja ja että tien perusparannusta tai uuden tien tekemistä voidaan pitää alem-
manasteisen tieverkon kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisena. Lisäksi edellyte-
tään, että on perustettu yksityistielain mukainen tieoikeus ja tietä koskevien asioiden hoi-
tamiseksi on yksityistielain mukaisesti perustettu tieosakkaiden muodostama tiekunta.
Yhteismetsän yksinään toteuttamaan hankkeeseen ei kuitenkaan sovelleta pysyvän tieoi-
keuden perustamista ja tiekuntaa koskevaa vaatimusta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 §

Yksityistien perusparannusta koskevat tuen myöntämisen lisäedellytykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Lisäksi tuen edellytyksenä on, ettei viimeisten 20 vuoden aikana ole rahoitettu yksityis-

tielain tai yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) mukaisin varoin tien perusparannusta.
Tästä edellytyksestä voidaan kuitenkin poiketa, jos tien käyttö on olennaisesti muuttunut
metsätalouden kuljetusten laajenemisen vuoksi tai muuttuu arvioidun laajenemisen vuok-
si taikka jos tie ei enää rakenteeltaan sovellu nykyisen puutavarankuljetuskaluston käyt-
töön. Lisäksi poikkeamisen edellytyksenä on, että asianomaisen tien perusparannuksen
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edellisestä rahoituksesta mainituin julkisin varoin on kulunut vähintään kymmenen vuot-
ta. Määräaika lasketaan rahoituksen loppuun maksamisesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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