
 Lausunto  1 (2) 
   
   
Matti Mäkelä 22.7.2022  
 

 

 
METSÄTEOLLISUUS RY, SNELLMANINKATU 13, 00170 HELSINKI, PUH. 09 132 61, WWW.METSATEOLLISUUS.FI 

 

Maa- ja metsätalousministeriö 
kirjaamo.mmm@gov.fi 

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö 8.7.2022, VN/19953/2022 
 
Metsäteollisuuden lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien juurikäävän 
torjunnasta annetun väliaikaisen asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamista 

Pyydettynä lausuntona juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen valtioneuvoston 
asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa: 
 
Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennettiin valtioneuvoston asetuksella 6.5.2022 alkaen 
perustelluista syistä, koska Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan 
vaikutuksesta torjunta-aineiden saatavuuteen liittyi merkittäviä riskejä ja epävarmuuksia. 
Mikäli juurikäävän torjunta-ainetta ei olisi ollut saatavilla, lainsäädäntö olisi johtanut 
hakkuiden keskeytymiseen. Hakkuiden keskeytyminen olisi ollut tuhoisaa sekä Suomen 
kansantalouden että huoltovarmuuden kannalta. Asetusmuutoksella hillittiin torjunta-
aineiden kysyntää juurikäävän leviämisriski minimoiden.  
 
Torjuntavelvoitetta lieventävä valtioneuvoston asetus asiasta annettiin keväällä 
määräaikaisena ja se on voimassa 30.11.2022 asti. Nyt ehdotettavalla 
asetusmuutoksella ehdotetaan voimaantulosäännöksiä muutettavaksi ja palattavan 
juurikäävän torjunnan osalta normaalitilanteeseen 15.8.2022. Metsäteollisuus kuitenkin 
korostaa, että todellisuudessa normaalitilanne on vielä kaukana. Vaikka torjunta-
aineiden saatavuus on toistaiseksi voitu turvata, sota kuitenkin jatkuu ja sodan 
vaikutukset heijastuvat edelleen juurikäävän torjunta-aineiden markkinoille 
epävarmuutena ja torjunnan korkeina kustannuksina. Metsäteollisuus katsoo siten, 
että asetusmuutosta ei tule toteuttaa esitetyssä muodossa.  
 
Juurikäävän torjunnalla vähennetään juurikäävän aiheuttamia taloudellisia tappioita ja 
pyritään estämään juurikäävän leviämistä uusille alueille. Leviämisen kustannustehokas 
ehkäisy on toki järkevää, mutta turvemaiden osalta toiminnan kustannustehokkuudesta 
ei nykyisessä tilanteessa ole takeita. Juurikäävän aiheuttamat taloudelliset tappiot ovat 
turvemailla huomattavasti pienemmät kuin kivennäismailla. Lisäksi metsätuholakia 
koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että männyntyvitervastaudin osalta ei 
tarkasti tiedetä missä määrin ja millä nopeudella juurikääpä leviää kannosta tai puusta 
naapuripuuhun turvemaiden männiköissä. Siten etenkin turvemailla esiintyvän 
juurikäävän leviämiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Nykyisessä tilanteessa, jossa 
torjunta-aineiden hinnat ovat perustelumuistion mukaan kolminkertaistuneet, voidaan 
joutua tilanteeseen, missä torjunnan kustannukset ylittävät merkittävästi torjunnasta 
mahdollisesti saatavat hyödyt. 
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Yhteenvetona metsäteollisuus toteaa, että esitettyä valtioneuvoston 
asetusluonnosta ei tulisi toteuttaa ja asetuksen voimaantulosäännös tulisi 
säilyttää nykyisellään. Mikäli kuitenkin jokin muutos nykylainsäädäntöön halutaan 
jostain syystä toteuttaa, metsäteollisuus katsoo, että muutoksia tulisi toteuttaa vain ilman 
lämpötilaa koskevan rajauksen osalta, jolloin torjuntavelvoite tiukentuisi vain 
kivennäismailla.    
    
 
Metsäteollisuus ry 
 
 
 
Jyrki Peisa 
vt. toimitusjohtaja 
 
 
 

  


