Laki
metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 14 §:n 2 momentti, 18 §:n 1
momentti, 24 §:n 1 momentti ja 25 § sekä
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:
8a§
Juurikäävän torjunta
Metsän hakkaajan on huolehdittava kivennäis- ja turvemaalla suoritettavan kasvatus- ja uudistushakkuun yhteydessä juurikäävän torjunnasta juurikäävän leviämisen riskialueella toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Torjunta on tehtävä hyväksyttävää torjuntamenetelmää käyttäen.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, hakkuun yhteydessä ei tarvitse huolehtia torjunnasta, jos ilman lämpötila on siihen liian alhainen tai kyse on kotitarvehakkuusta.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset juurikäävän leviämisen riskialueista, torjuntakohteista, hyväksyttävistä torjuntamenetelmistä ja 2 momentissa tarkoitetusta
ilman lämpötilaa koskevasta rajauksesta.
14 §
Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet
——————————————————————————————
Vahingoittuneiden puiden, rungonosien ja varastoitujen kantojen poistamista sekä juurikäävän torjuntaa on valvottava tasapuolisesti ja säännöllisesti.
——————————————————————————————
18 §
Omavalvontavelvollisuus
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on tunnettava tässä laissa säädetyt puutavaran, vahingoittuneen puun, männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistamiseen, puutavaran varastointiin ja juurikäävän torjuntaan liittyvät velvollisuudet sekä valvottava 3 §:ssä tarkoitettujen
puutavaran poiskuljettamisen määräaikojen noudattamista, 4 §:ssä tarkoitettujen vaihtoehtoisten toimenpiteiden toteuttamista, 5 §:ssä tarkoitettujen männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistamista, 8 §:ssä tarkoitettua puutavaran varastointia ja 8 a §:ssä tarkoitettua juurikäävän torjuntaa (omavalvonta).
——————————————————————————————

24 §
Uhkasakko ja teettämisuhka
Jos joku laiminlyö 3—6 tai 8 a §:ssä säädetyn tai 9 §:n nojalla annettuun päätökseen perustuvan velvollisuutensa, Suomen metsäkeskus voi velvoittaa hänet suorittamaan tarvittavat
toimenpiteet. Maaseutuvirasto voi Suomen metsäkeskuksen esityksestä asettaa Suomen metsäkeskuksen päätöksen tehosteeksi uhkasakon tai uhan, että toimenpiteet tehdään laiminlyöjän
kustannuksella. Toimenpiteiden teettämiskustannusten takaisinperinnästä valtiolle vastaa
Suomen metsäkeskuksen esityksestä Maaseutuvirasto.
——————————————————————————————
25 §
Metsätuhojen torjunnasta annetun lain säännösten rikkominen
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) laiminlyö 3—6 §:ssä säädetyn velvollisuuden poistaa puutavara, puut, rungonosat tai
kannot,
2) laiminlyö 8 a §:ssä säädetyn velvollisuuden torjua juurikääpää,
3) laiminlyö 18 §:ssä säädetyn omavalvontavelvollisuuden tai
4) laiminlyö 9 §:n nojalla annettuun päätökseen perustuvan velvollisuuden torjua metsätuhoja,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsätuhojen
torjunnasta annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon.
———
Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2016.
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