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VALTIONEUVOSTON ASETUS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA ANNETUN ASETUKSEN
MUUTTAMISESTA
Yleistä
Metsätalouden rahoituksesta säädetään kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa
(34/2015), jäljempänä rahoituslaki. Lain tavoitteista säädetään lain 1 §:ssä. Laissa tarkoitettujen tukien tavoitteina on metsien kasvun lisääminen ja metsien ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman 3 luvussa määritellään strategiset kokonaisuudet, joista
yksi on: ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” (3.1 luku). Siihen liittyvänä
yhtenä tavoitteena on: ”Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä” (tavoite 3). Hallitusohjelmassa eräinä keinoina esitetään suometsien ilmastokestävää hoitoa ja soiden ja
turvemaiden päästöjen vähentämistä. Esityksen tavoitteena on edesauttaa hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Tuhkalannoitus edistää suopuustojen kasvua parantamalla turpeen sisältämien ravinteiden tasapainoa. Ojitetuilla soilla esiintyy hyvin yleisesti ja varsinkin rehevillä suokasvupaikoilla fosforin ja kaliumin puutosta, mikä yhdessä turpeen runsaiden typpivarojen kanssa aiheuttaa ravinteiden epätasapainoa. Jos ravinne-epätasapainoa ei korjata ajoissa puustojen kasvu taantuu, hiilen sidonta vähenee
ja puuston ylläpitämä haihdunta samalla pienenee, mikä nostaa pohjaveden pintaa ja alue ajan mittaan
vettyy. Suometsissä tuhkalannoituksen tavoitteena on turvata puuston kasvu ja terveys. Tuhkalannoitus voi usein olla myös vaihtoehto ojien kunnostukselle, mikä vähentää metsätaloudesta vesistöille
aiheutuvien haittojen todennäköisyyttä. Hyvin kasvavat suopuustot sitovat hiiltä ja siten osaltaan vaikuttavat ilmaston muutoksen vaikutusten hillintään. Lisäksi näiden suometsien metaanipäästöt ovat
alhaisemmat kuin luonnontilaisilla soilla. Tuhkan käyttö lannoitteena edistää myös kiertotaloudelle
asetettujen tavoitteiden saavuttamista vähentämällä kaatopaikoille kerättävän aineksen määrää.
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki
Rahoituslain 13 §:ssä säädetään niistä yleisistä työlajikohtaisista ehdoista, joiden perusteella terveyslannoitukseen voidaan myöntää valtion tukea. Tukea voidaan myöntää suometsien tuhkalannoitukseen sekä lannoitukseen kohteilla, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta.
Lannoitusta voidaan tukea sellaisissa metsissä, joiden puuston kehitys metsänhoidollisista toimenpiteistä huolimatta on taantuvaa maaperän ravinteiden epätasapainon vuoksi ja jotka voidaan saada elpymään lannoittamalla. Lisäksi edellytetään, että lannoitevalmiste soveltuu ravinne-epätasapainon
korjaamiseen.

Tukea ei myönnetä, ellei toimenpiteen suunnittelussa ole kiinnitetty erityistä huomiota toimenpiteiden aiheuttamiin vesistö- ja ympäristövaikutuksiin sekä toimenpiteistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen.
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta
Kestävän metsätalouden rahoituksesta annettu valtioneuvoston asetus (594/2015), jäljempänä asetus,
sisältää säännökset tuensaajalle säädetyistä edellytyksistä, tukien määrästä ja niiden määräytymisen
perusteista sekä muista lain säännöksiä täydentävistä tuen ehdoista ja määräytymisperusteista.
Asetuksessa säädetään terveyslannoituskohteesta muun muassa, että turvemaan kohteen tulee olla
ravinnetasoltaan vähintään puolukkaturvekangasta vastaava. Lisäksi säädetään lannoitevalmisteesta
siten, että käytettävän boori- tai tuhkalannoitteen määrä tulee määrittää puustossa havaittavien kasvuhäiriöiden ja neulasten värivikojen perusteella tai ravinneanalyysin avulla taikka puuston kehityksen ja kasvuolosuhteiden perusteella.
Ehdotettu asetuksen 12 §:n muutos
Asetuksen 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuhkalannoituksen tarve suometsissä määritettäisiin kasvupaikan perusteella. Kasvupaikan vähimmäisravinteisuustasosta säädetään asetuksen
11 §:ssä, johon ei esitetä muutosta. Lannoitteena käytettävän tuhkan määrää ei olisi enää tarpeen
määrittää puustossa havaittujen kasvuhäiriöiden tai neulasten värivikojen tai ravinneanalyysin perusteella taikka puuston kehityksen ja kasvuolosuhteiden perusteella. Kasvupaikkatyyppi eli vähintään
puolukkaturvekangasta vastaava ravinteisuustaso riittäisivät jatkossa sen arvioimiseen, että tuhkalannoituksella voidaan parantaa maaperän ravinteiden epätasapainosta johtuvaa puuston kasvua ja kohde
olisi siten kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla rahoituskelpoinen.
Vähimmäisravinteisuustason vaatimus on tutkimusten perusteella syytä säilyttää sellaisena kuin voimassa olevan asetuksen 11 §:ssä säädetään. Silloinen Metsäntutkimuslaitos (nykyinen Luonnonvarakeskus) on vuonna 2012 laatinut tuhkalannoitusoppaan. Oppaaseen on koottu kotimainen ja kansainväliseen tutkimustietoon perustuva tietämys puu- ja turvetuhkan käytöstä metsälannoitteena. Oppaassa todetaan, että tuhkalannoitukseen parhaiten sopivia kohteita ovat runsastyppiset ojitetut suometsät, joiden turvekerroksen paksuus on vähintään 30 senttimetriä ja puuston kasvua rajoittaa fosforin ja kaliumin puute. Tällaisia kohteita ovat tyypillisesti paksuturpeiset II-tyypin puolukka- ja mustikkaturvekankaat.
Esityksen vaikutukset valtion talousarvioon
Tuhkalannoituksen tarve suometsissä on tarkoituksenmukaista määrittää nykyistä yksinkertaisemmin
ja vähemmällä hallinnollisella työllä. Uudella määrittelyllä terveyslannoituksen suoritemäärien arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 11 000 hehtaarista vuodessa noin 30 000 hehtaariin ja määrärahan
käyttö nousisi tällöin 1,24 milj. eurosta noin 4 milj. euroon tukijärjestelmän voimassaoloaikana. Vuosina 2019–2016 valtion talousarvion momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) on jäänyt vuosittain käyttämättä keskimäärin 9,77 milj. euroa eli noin 15 % määrärahasta ja

myöntämisvaltuutta keskimäärin 24 milj. euroa eli noin 30 %. Näin ollen tuhkalannoituksen suoritemäärien kasvaminen ei aiheuta ongelmia määrärahan tai myöntämisvaltuuden riittävyydessä.
Lausuntoyhteenveto
Lausunnon antoivat Metsäteollisuus ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f,
Etämetsänomistajien Liitto ry, OTSO Metsäpalvelut Oy, Suomen metsäkeskus, Koneyrittäjät ry ja
Suomen yhteismetsät ry. Oikeusministeriö ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Valtiovarainministeriö,
ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa lausuntopyynnössä tarkoitetun muutoksen johdosta.
Kaikki lausunnonantajat kannattivat tuhkalannoitusta. Tuhkalannoituksen katsottiin parantavan metsien kasvua.
Metsäkeskus arvioi muutoksen tuovan hallinnollista lisätyötä sen vuoksi, että lannoitettaviksi kohteiksi esitetään liian karujen kasvupaikkojen (varputurvekangas) kohteita. OTSO Metsäpalvelut Oy
taas arvioi muutoksen vähentävän hallinnollista työtä. Metsäteollisuus ry taas olisi nimenomaan halunnut, että asetuksen 11 § tulisi muuttaa siten, että tuhkalannoitus olisi mahdollista rahoittaa sellaisella turvemaan kohteella, joka on ravinnetasoltaan vähintään varputurvekangasta vastaava.
Voimaantulo ja siirtymäsäännös
Tarkoituksena on, että asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020. Ehdotetun asetuksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin ja ennen ehdotetun asetuksen voimaantuloa myönnettyyn
tukeen sovellettaisiin ehdotetun asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

