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A s e t u s

N:o 221

valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Pääministerin esittelystä
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995)

16 §:n 1 momentin 19 kohta, 17 §:n 1 momentin 30 kohta ja 2 momentti, 19 §:n 1 mo-
mentin 10, 13 ja 27 kohta, 22 §:n 1 momentin 16 kohta, 23 §:n 2 momentti sekä 24 ja
25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 1 momentin 19 kohta, 17 §:n 1 momentin 30 kohta ja 22
§:n 1 momentin 16 kohta asetuksessa 1323/1996, 24 § asetuksissa 642/1996 ja 174/1997 ja
25 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa asetuksissa 642 ja
1323/1996, uusi 6 a kohta seuraavasti:

16 §
Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat

seuraavat asiaryhmät:
— — — — — — — — — — — — —

19) Euroopan unionista tehdyn sopimuk-
sen VI osaston määräyksiin perustuvat yleis-
sopimukset ja muut kansainväliset velvoit-
teet siltä osin kuin ne koskevat oikeusasioi-
ta, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai tur-
vallisuuspoliittisia näkökohtia.
— — — — — — — — — — — — —

17 §
Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat

seuraavat asiaryhmät:
— — — — — — — — — — — — —

6 a) kihlakuntahallinto;
— — — — — — — — — — — — —

30) Euroopan unionista tehdyn sopimuk-

sen VI osaston määräyksiin perustuvat yleis-
sopimukset ja muut kansainväliset velvoit-
teet siltä osin kuin ne koskevat sisäasioita,
jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turval-
lisuuspoliittisia näkökohtia.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat
lisäksi:

lääninhallitukset
väestörekisterikeskus
kihlakunnanvirastot, kihlakuntien poliisilai-

tokset sekä maistraatit
keskusrikospoliisi
suojelupoliisi
liikkuva poliisi
poliisiopisto
poliisikoulu
poliisin tekniikkakeskus
Pelastusopisto
valtion kokeiluhätäkeskukset
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palosuojelurahasto
ulkomaalaisvirasto
rajavartiolaitos.

19 §
Valtiovarainministeriön toimialaan kuulu-

vat seuraavat asiaryhmät:
— — — — — — — — — — — — —

10) verotusta ja tulliyhteistyötä koskevat
vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopi-
mukset ja muut kansainväliset velvoitteet,
jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turval-
lisuuspoliittisia näkökohtia;
— — — — — — — — — — — — —

13) luottolaitostoiminta, arvopaperi- ja joh-
dannaismarkkinat sekä niitä koskevat selvi-
tysjärjestelmät, rahastoyhtiöt, panttilainaus-
laitokset ja säästökassatoimintaa harjoittavat
osuuskunnat;
— — — — — — — — — — — — — —

27) Kansainvälinen Valuuttarahasto, Kan-
sainvälinen Jälleenrakennus- ja kehityspank-
ki, Euroopan investointipankki, Pohjoismai-
den investointipankki ja Pohjoismaiden Ym-
päristörahoitusyhtiö sekä Euroopan tilintar-
kastustuomioistuin;
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Liikenneministeriön toimialaan kuuluvat

seuraavat asiaryhmät:
— — — — — — — — — — — — —

16) tie- ja rautatieliikennettä, siviili-ilmai-
lua, ilmatiedettä, merentutkimusta, meren-
kulkua ja muuta vesiliikennettä sekä viestin-
tää ja postitoimintaa koskevat vieraiden val-
tioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut
kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity
merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia
näkökohtia.
— — — — — — — — — — — — —

23 §
— — — — — — — — — — — — —

Kauppa- ja teollisuusministeriön toi-
mialaan kuuluvat lisäksi:

kuluttajavirasto
kuluttajavalituslautakunta
kilpailuvirasto
elintarvikevirasto
kuluttaja-asiamiehen toimisto
patentti- ja rekisterihallitus
kuluttajatutkimuskeskus
mittatekniikan keskus
Teknillinen tarkastuskeskus
geologian tutkimuskeskus

turvatekniikan keskus
valtion teknillinen tutkimuskeskus
teknologian kehittämiskeskus
Valtiontakuukeskus
matkailun edistämiskeskus
puolustustaloudellinen suunnittelukunta
Huoltovarmuuskeskus
sähkömarkkinakeskus
valtion ydinjätehuoltorahasto.

24 §
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan

kuuluvat seuraavat asiaryhmät:
1) toimeentuloturva;
2) vakuutustoiminta, vakuutuksen välitys-

toiminta ja vakuutustarkastus;
3) sosiaali- ja terveyspalvelut;
4) lääkehuolto;
5) kuntoutus;
6) terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten
ongelmien ehkäisy;

7) alkoholi-, huumausaine- ja tupakka-asiat;
8) terveydensuojelu ja säteilyhaittojen val-

vonta;
9) kemikaalien valvonta, mikäli asia ei

kuulu muun ministeriön toimialaan;
10) geeniteknologian valvonta, mikäli asia

ei kuulu muun ministeriön toimialaan;
11) työterveyshuolto, mikäli asia ei kuulu

muun ministeriön toimialaan;
12) työsuojelu ja metsäpalkkaus;
13) sosiaaliturvaa sekä sairaanhoitoa ja

muuta terveydenhoitoalaa koskevat vieraiden
valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja
muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin
liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliit-
tisia näkökohtia;

14) naisten ja miesten välinen tasa-arvo.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan

kuuluvat lisäksi:
kansanterveyslaitos
lääkelaitos
sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-

takeskus
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-

tämiskeskus
säteilyturvakeskus
tarkastuslautakunta
terveydenhuollon oikeusturvakeskus
työterveyslaitos
työsuojelun piirihallinto
työttömyysturvalautakunta
tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun

toimisto
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ulkomaalaisvaltuutettu ja ulkomaalaisval-
tuutetun toimisto

kansaneläkelaitos
Alko-Yhtiöt Oy.

25 §
Työministeriön toimialaan kuuluvat seu-

raavat asiaryhmät:
1) työsuhde, työaika, työelämän osallistu-

misjärjestelmät ja muut työympäristö-
kysymykset sekä työehtosopimukset;

2) työriitojen sovittelu;
3) merimiesten palvelu- ja opintotoiminta;
4) ammatinvalinnanohjaus;
5) työnvälitys;
6) työvoimapoliittinen aikuiskoulutus;
7) työvoiman kansainvälinen liikkuvuus;
8) työllisyys ja työttömyys;
9) julkisten töiden järjestely työllisyyden

edistämiseksi, mikäli asia ei kuulu muun
ministeriön toimialaan;

10) palkkaturva;

11) pakolaisuus, mikäli asia ei kuulu muun
ministeriön toimialaan, siirtolaisuus, turva-
paikanhakijoiden vastaanotto sekä maahan-
muuttajien yhteiskuntaan sijoittumista edis-
tävät toimenpiteet;

12) työlupa, mikäli asia ei kuulu ulkoasi-
ainministeriön toimialaan;

13) siviilipalvelus ja työvoiman käytön
säännöstely sekä työvelvollisuus;

14) Kansainvälisessä työjärjestössä tehtä-
vät yleissopimukset;

15) yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa 1-kohdassa mainittujen työsuh-
deasioiden valvonnan ohjaus.

Työministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:
työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto
työvoimaopisto
merimiespalvelutoimisto
työneuvosto.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Pääministeri Paavo Lipponen
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A s e t u s

N:o 222

nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Oikeusministerin esittelystä
muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun nimiasetuksen (254/1991) 6 §:n 1 momentti

seuraavasti:

6 §
Nimilain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua

nimilautakunnan lausuntoa ei pyydetä, jos
hakemus koskee:

1) alaikäisen lapsen sukunimen muuttamis-
ta hänen vanhempansa sukunimeksi;

2) hakijan sukunimen muuttamista hänen
vanhempansa sukunimeksi, joka aikaisem-
min on ollut myös hakijalla;

3) hakijan sukunimen muuttamista hänen
vanhempansa nykyiseksi sukunimeksi tai su-
kunimeksi, joka hakijan vanhemmalla vii-
meksi oli naimattomana ollessaan;

4) hakijan sukunimen muuttamista hakijal-
la aikaisemmin olleeksi sukunimeksi, jonka
hän on saanut avioliiton perusteella;

5) hakijan sukunimen muuttamista hänen
aviopuolisonsa sukunimeksi ja puoliso on
antanut siihen suostumuksensa;

6) hakijan sukunimen muuttamista su-
kunimeksi, joka hänen isovanhemmallaan
viimeksi oli naimattomana ollessaan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
huhtikuuta 1997.

Jos sukunimen muuttamista koskeva hake-
mus on tehty ennen tämän asetuksen voi-
maantuloa, sovelletaan kuitenkin edelleen
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Kari Häkämies

630



A s e t u s

N:o 223

sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä
muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen

(991/1994) 5 § sekä
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §
Osastopäälliköillä on ylijohtajan arvonimi.

Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suoritta-
neilla apulaisosastopäälliköillä on hallitus-
neuvoksen arvonimi. Vakuutusasioita hoita-
van tulosyksikön muilla apulaisosastopäälli-
köillä on vakuutusneuvoksen arvonimi ja
talous- ja suunnitteluasioita hoitavan tu-
losyksikön muilla apulaisosastopäälliköillä
on finanssineuvoksen arvonimi.

8 §
— — — — — — — — — — — — —

Työsuojeluasioita hoitava tulosyksikkö on
riippumaton hoitaessaan työsuojeluviran-
omaiselle kuuluvia tehtäviä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

631



Maa- ja metsätalousministeriön päätös

N:o 224

metsälain soveltamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun metsälain
(1093/1996) 4 §:n 3 momentin, 5 §:n 4 momentin ja 10 §:n 4 momentin sekä 20 päivänä
joulukuuta 1996 annetun metsäasetuksen (1200/1996) 6 §:n nojalla:

1 §

Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
1) rinnankorkeudella 1,3 metrin korkeutta

maanpinnan tasosta tai puun syntypisteestä;
2) puun läpimitalla rinnankorkeudelta kuo-

ren päältä kohtisuorassa puun pituusakselia
vasten mitattua läpimittaa;

3) puun pituudella etäisyyttä puun synty-
pisteestä tai maanpinnan tasosta latvan huip-
puun;

4) valtapituudella metsikössä hehtaarin
alueella olevan sadan läpimitaltaan paksuim-
man puun keskipituutta;

5) pohjapinta-alalla metsikön elävien pui-
den rinnankorkeudelta mitattujen kuorellisten
poikkileikkauspinta-alojen summaa;

6) keskiläpimitalla metsikön puiden läpi-
mittojen keskiarvoa, joka on laskettu puiden
pohjapinta-aloilla painotettuna;

7) runkoluvulla metsikön elävien puiden
lukumäärää, joiden rinnankorkeudelta mitat-
tu läpimitta ylittää seitsemän senttimetriä;

8) ylimpien latvuskerrosten puilla puita,
joiden pituus on vähintään 80 prosenttia
metsikön valtapituudesta;

9) kangasmaalla kasvupaikkaa, jossa ki-
vennäismaa on lähempänä kuin 30 sentti-
metrin syvyydellä maanpinnasta;

10) turvemaalla kasvupaikkaa, jossa ki-
vennäismaa on vähintään 30 senttimetrin
syvyydellä;

11) lehtomaisella kankaalla käenkaali-mus-
tikkatyyppiä, talvikkityyppiä, kurjenpolvi-
käenkaali-mustikkatyyppiä tai kurjenpolvi-
mustikkatyyppiä edustavaa kangasmaata;

12) lehtomaista kangasta ravinteisuudel-
taan vastaavalla turvemaalla ruohokorpea,
ruohoista sarakorpea, varsinaista lettokorpea
tai ruohoturvekangasta;

13) tuoreella kankaalla kangaskorpea,
mustikkatyyppiä, puolukka-mustikkatyyppiä,
seinäsammal-mustikkatyyppiä tai suopursu-
mustikkatyyppiä edustavaa kangasmaata;

14) tuoretta kangasta ravinteisuudeltaan
vastaavalla turvemaalla mustikkakorpea, ruo-
hoista sararämettä, varsinaista sarakorpea,
ruohoista saranevaa, varsinaista lettorämettä,
varsinaista lettoa tai mustikkaturvekangasta;

15) kuivahkolla kankaalla kangasrämettä,
puolukkatyyppiä, variksenmarja-puolukka-
tyyppiä, variksenmarja-mustikkatyyppiä tai
juolukka-variksenmarja-mustikkatyyppiä edus-
tavaa kangasmaata;

16) kuivahkoa kangasta ravinteisuudeltaan
vastaavalla turvemaalla puolukkakorpea,
korpirämettä, pallosararämettä, pallosarakor-
pea, varsinaista sararämettä, tupasvillasararä-
mettä, varsinaista saranevaa tai puolukkatur-
vekangasta;

17) kuivalla kankaalla kanervatyyppiä,
variksenmarja-kanervatyyppiä tai mustikka-
kanerva-jäkälätyyppiä edustavaa kangasmaa-
ta;

18) kuivaa kangasta ravinteisuudeltaan
vastaavalla turvemaalla isovarpurämettä, tu-
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pasvillarämettä, lyhytkorsirämettä, lyhytkor-
tista kalvakkanevaa tai varputurvekangasta. 

2 §

Metsätalouden alueellinen
 tavoiteohjelma

Metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma
on laadittava metsätalousasioissa toimivaltai-
sen ministeriön antamien ohjeiden mukaises-
ti.

3 §

Kasvatushakkuussa kasvamaan jätettävä
puusto

Kasvatushakkuussa on ensisijaisesti jätettä-
vä kasvamaan hyväkasvuisia ja -laatuisia
ylimpien latvuskerrosten puita.

Kasvatushakkuun jälkeen metsikössä on
oltava vähintään seuraavan taulukon mukai-
nen määrä kasvatuskelpoista puustoa riittä-
vän tasaisesti jakautuneena:

Puulaji-
valtaisuus 
ja kasvu- 
paikan laatu

Puuston valtapituus metreinä

alle
12 12-14

vähin-
tään
12

vähin-
tään
14

vähin-
tään 

16

vähin-
tään
18

vähin-
tään 
20

vähin
tään
22

Runkoluku,
kpl/ha

Pohjapinta-ala, m2/ha

    1
E-S 1000 - 11 12 14 15 16 17

P-S 900 - 9 11 13 14 15 -

     2
E-S 900 - 11 12 13 14 15 -

P-S 800 - 8 10 11 12 13 -

    3 
E-S 800 - 8 9 10 11 12 -

P-S 700 - 7 9 10 11 - -

 
    4

E-S 900 500 - 7 9 11 12 -

P-S 700 500 - 7 9 10 - -

    5 E-S 1100 700 - 7 9 11 12 -

    6 P-S 900 600 - 7 9 10 - -

Tapauksissa, joita taulukko ei koske, kas-
vatuskelpoisen puuston vähimmäismäärä
määritetään kasvupaikan ja kasvatettavien
puulajien ominaisuuksien mukaan.

Taulukon selitykset:
P-S: Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja 

Lapin metsäkeskusten toimialueet
E-S: muu kuin edellä tarkoitettu osa Suo-

mea

Riviotsikot:
1: mänty- ja kuusivaltaiset metsiköt tuo-

reella kankaalla ja sitä ravinteikkaammalla

kankaalla sekä tuoretta kangasta ravinteisuu-
deltaan vastaavalla turvemaalla;

2: mäntyvaltaiset metsiköt kuivahkolla
kankaalla ja kuivahkoa kangasta ravinteisuu-
deltaan vastaavalla turvemaalla;

3: mäntyvaltaiset metsiköt kuivalla kan-
kaalla ja kuivaa kangasta ravinteisuudeltaan
vastaavalla turvemaalla;

4: rauduskoivuvaltaiset metsiköt tuoreella
kankaalla ja sitä ravinteikkaammalla kan-
kaalla sekä Pohjois-Suomessa myös tuoretta
kangasta ravinteisuudeltaan vastaavalla tur-
vemaalla;

5: hieskoivuvaltaiset metsiköt Etelä-Suo-
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messa tuoretta kangasta ravinteisuudeltaan
vastaavalla turvemaalla tai sitä ravinteik-
kaammalla kankaalla;

6: hieskoivuvaltaiset metsiköt Pohjois-Suo-
messa tuoreella kankaalla tai sitä ravinteik-
kaammalla kankaalla sekä tuoretta kangasta
ravinteisuudeltaan vastaavalla turvemaalla.

Vaurioituneita tai sairaita puita ei lueta
kuuluviksi kasvatuskelpoiseen puustoon.
Puunkorjuuta varten tehdyt puunkuljetusrei-
tit, ojat ja ojalinjat luetaan metsikön pinta-
alaan kasvatuskelpoisen puuston määrää mi-
tattaessa. Ojitetulla alueella kasvatuskelpoi-
sen puuston määrä voi kasvatushakkuun jäl-
keen olla taulukon lukuja enintään 10 pro-
senttia alhaisempi. Taulukon mukainen kas-
vatuskelpoisen puuston vähimmäismäärä
voidaan erityisen perustellusta syystä alittaa.
Tällaisia syitä ovat esimerkiksi alueen maa-
perän kallioisuus ja joissain tapauksissa kak-
sijaksoisen tai muuten tasaikäisestä poikkea-
van metsikön kasvattaminen. Erityisen pe-
rusteltu syy tulee esittää metsänkäyttöilmoi-
tuksessa.

Puu katsotaan korjuun seurauksena vauri-
oituneeksi, kun puuaines on rikkoontunut tai
puun kuori on rikki nilakerrokseen saakka
yhdestä tai useammasta kohdasta yhteensä 

yli 12 neliösenttimetrin laajuudelta. Juurissa
otetaan huomioon vain vauriot, jotka ovat
enintään yhden metrin päässä rungon keski-
pisteestä. Alle kaksi senttimetriä paksujen
juurien vaurioita ei kuitenkaan oteta huomi-
o o n .

Metsälain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun
velvollisuuden uuden puuston aikaansaami-
seksi katsotaan syntyneen, jos hakkuun seu-
rauksena metsikön kasvatuskelpoisen puus-
ton määrä alittaa taulukossa tarkoitetun kas-
vatuskelpoisen puuston vähimmäismäärän ja
uuden puuston aikaansaaminen on taloudelli-
sesti tarkoituksenmukaisempaa kuin puuston
kasvattaminen edelleen. 

4 §

Uudistushakkuun edellytykset

Arvioitaessa, saadaanko uudistushakkuu
tehdä, ei oteta huomioon niitä puita, jotka
olisivat poistettavissa puuston kasvatushak-
kuussa. 

Puusto on riittävän järeää uudistushakkuu-
ta varten, jos sen keskiläpimitta senttimetrei-
nä on vähintään:

Pääasiallinen puulaji
ja kasvupaikan laatu

Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan metsä-
keskusten toimialue

Lapin
metsäkeskuksen
toimialue

muu Suomi

Mänty

tuore tai ravin-
teikkaampi kangas

25 23
 

27 

kuivahko kangas 24 23 25 

kuiva kangas 22 22 23

Kuusi

lehtomainen tai ravin-
teikkaampi kangas

24 23 25 

tuore kangas 23 22 24 

Raudus- ja hieskoivu

tuore tai ravin-
teikkaampi kangas

23 22 24 
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Puusto on saavuttanut riittävän iän uudis-
tushakkuuta varten, jos puuston keski-ikä
vuosina on vähintään: 

Pääasiallinen puulaji
ja kasvupaikan laatu

Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan metsä-
keskusten toimialue

Lapin
metsäkeskuksen
toimialue

muu Suomi

Mänty

tuore tai ravin-
teikkaampi kangas

90 110 70 

kuivahko kangas 100 120 80 

kuiva kangas 120 130 100 

Kuusi

lehtomainen tai ravin-
teikkaampi kangas

80 100 70 

tuore kangas 90 110 80 

Raudus- ja hieskoivu

lehtomainen tai ravin-
teikkaampi kangas

60 60 50 

tuore kangas 60 60 60 

Lapin metsäkeskuksen toimialueella sijait-
sevalla suojametsäalueella puuston vähim-
mäisikä uudistushakkuuta varten on kymme-
nen vuotta korkeampi kuin muulle Lapin
metsäkeskuksen toimialueelle määritelty vä-
himmäisikä.

Turvemailla sovelletaan samoja uudistus-
kelpoisuuden läpimitta- ja ikävaatimuksia
kuin ravinteisuudeltaan vastaavilla kangas-
mailla. Jos puuston kasvu kuitenkin on eri-
tyisen vähäinen, saadaan uudistushakkuu
tehdä puuston iästä tai järeydestä riippumat-
ta.

Uudistushakkuu saadaan tehdä ennen kuin
puusto on saavuttanut 2 tai 3 momentissa tar-
koitetun uudistuskelpoisuuden vain, jos siihen
on erityinen syy. Erityinen syy tulee
esittää metsänkäyttöilmoituksessa. Erityisiä
syitä voivat olla muun muassa puuston huono
kasvu tai vähäinen taloudellinen tuotto sopi-
mattoman kasvupaikan tai puuston huonon 

laadun, vähäisyyden tai sairauden takia. Mitä
2 ja 3 momentissa säädetään puuston järeys-
ja ikävaatimuksista, ei koske erityiskäyttöön
perustettuja metsiköitä, kuten joulukuusi-,
energiapuu- tai muita erikoispuumetsiköitä
taikka sellaisia metsiköitä, joiden puuston uu-
distaminen on metsikön tuoton kannalta ta-
loudellisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin
puuston kasvattaminen edelleen. 

5 §

Luontaisen uudistamisen edellytykset

Luontaisen uudistamisen edellytyksenä on,
että uudistettavalla alueella tai sen reunalla
kasvaa riittävästi siemeniä tuottamaan ky-
keneviä riittävän hyvälaatuisia, uudistettaval-
la alueella taloudellisesti kasvatuskelpoisten
puulajien puita tai että uudistettavalla alueel-



la on riittävästi uudistushakkuussa kasvatus-
kelpoisina säilyviä taloudellisesti kasvatus-
kelpoisia taimia.

Jos havupuiden luontainen uudistaminen
perustuu reunametsän siementävään puus-
toon eikä uudistettavalla alueella valmiiksi
ole riittävästi uudistushakkuussa kasvatus-
kelpoisena säilyvää taimiainesta, luontaisesti
uudistettava alue voi ulottua enintään 50
metrin etäisyydelle reunametsästä. Jos met-
sää luontaisesti uudistettaessa ei ennen uu-
distushakkuuta ole tapahtunut selvää taimet-
tumista, alueella tulee, soistuneita kankaita
ja turvemaita lukuun ottamatta, suorittaa
maanpinnan käsittely. Kainuun, Pohjois-Poh-
janmaan ja Lapin metsäkeskusten toimialu-
eilla tulee kuitenkin suorittaa maanpinnan
käsittely myös soistuneilla kankailla, jos
metsää luontaisesti uudistettaessa ei ennen
uudistushakkuuta ole tapahtunut selvää tai-
mettumista. Kuusta luontaisesti uudistettaes-
sa tulee uudistettavalla alueella olla tapahtu-
nut selvää taimettumista jo ennen uudis-
tushakkuuta.

6 §

Uudistettavalle alueelle jätettävä puusto

Uudistettavalle alueelle jätettäviä luonnon
monimuotoisuutta säilyttäviä jaloja lehtipui-
ta ja vanhoja yksittäisiä puita, kuten kook-
kaita haapoja, raitoja, koivuja tai niiden
muodostamia puuryhmiä, lahopuita taikka
kasvatuskelpoisia puuryhmiä, ei katsota met-
säasetuksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuik-
si taimikon perustamista haittaaviksi puiksi
tai pensaiksi.

7 §

Kasvatuskelpoiset puulajit

Metsälain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun
taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon
tulee koostua kasvupaikalla taloudellisesti
kasvatuskelpoisia puulajeja olevista taimista.
Eri kasvupaikoilla taloudellisesti kasvatus-
kelpoisia puulajeja ovat:

1) mänty lehtomaisilla kankailla ja sitä
karummilla kankailla sekä ravinteisuudeltaan
vastaavilla turvemailla;

2) kuusi tuoreilla kankailla ja sitä ravin-
teikkaammilla kankailla ja vastaavilla turve-
mailla;

3) rauduskoivu tuoreilla ja sitä ravinteik-
kaammilla kangasmailla;

4) hieskoivu turvemailla ja kangasmaiden
soistuneissa osissa ja savipitoisilla mailla;

5) haapa lehtomaisilla kankailla ja sitä ra-
vinteikkaammilla kankailla;

6) suojametsäalueella kaikki Suomen luon-
taiseen lajistoon kuuluvat taloudellisesti kas-
vatuskelpoiset puulajit.

Taloudellisesti kasvatuskelpoista puulajia
oleviksi voidaan katsoa myös 8 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut täydentävät taimet niille
soveltuvilla kasvupaikoilla.

Muita Suomen luontaiseen lajistoon kuulu-
via, taloudellisesti kasvatuskelpoisia puula-
jeja ovat vaahtera, tervaleppä, tammi, kynä-
jalava, vuorijalava, lehmus ja saarni. Sipe-
rian lehtikuusi rinnastetaan näihin puulajeihin.
Niiden kasvatuskelpoisuutta arvioitaessa ote-
taan huomioon niiden luontaiset kasvupaik-
kavaatimukset ja levinneisyysalue. Muut
Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvat puu-
lajit voivat olla taloudellisesti kasvatuskel-
poisia vain, jos ne tuottavat yleisesti mark-
kinakelpoista puuta taikka puuainesta muu-
hun riittävän taloudellisen tuoton antavaan
erityiskäyttöön kasvupaikan olosuhteissa.

Käytettäessä metsänviljelyyn puulajeja,
jotka eivät kuulu Suomen luontaiseen lajis-
toon, sen, jolle velvollisuus huolehtia uuden
puuston aikaansaamisesta kuuluu, tulee esit-
tää metsänkäyttöilmoituksessa riittävä selvi-
tys niiden kasvatuskelpoisuudesta ja alkupe-
rän soveltuvuudesta uudistettavan alueen
olosuhteisiin.

8 §

Taimikon arviointiperusteet

Taimikossa on oltava riittävän tasaisesti
jakautuneena vähintään seuraavat määrät 7
§:ssä tarkoitettujen, taloudellisesti kasvatus-
kelpoisten puulajien taimia:

Lapin metsä-
keskuksen
toimialue

kpl/ha

muiden metsä-
keskusten

toimialueet
kpl/ha

Mäntyvaltaiset
taimikot . . . . . . . . . 1 100 1 300
Kuusivaltaiset
taimikot . . . . . . . . . 1 000 1 200
Lehtipuuvaltaiset
taimikot . . . . . . . . . 1 000 1 000
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Taimikon puulajivaltaisuus määritetään
kasvatuskelpoisten taimien lukumäärän pe-
rusteella.

Taulukossa mainittuihin vähimmäismää-
riin voidaan 7 §:n 1 momentin 1—5 kohdas-
sa tarkoitettujen, taloudellisesti kasvatuskel-
poisten puulajien taimien lisäksi laskea mu-
kaan 20 prosenttia täydentäviä taimia. Täy-
dentävät taimet voivat olla sellaisten puulaji-
en kasvatuskelpoisia taimia, jotka tuottavat
yleisesti markkinakelpoista puuta taikka puu-
ainesta muuhun riittävän taloudellisen tuoton
antavaan erityiskäyttöön kasvupaikan olo-
suhteissa. Lapin metsäkeskuksen toimialu-
eella vähimmäismääriin voidaan laskea mu-
kaan täydentävinä taimina 50 prosenttia
hieskoivuja.

Alle 0,5 metrin etäisyydellä toisistaan
olevista taimista vain yksi taimi voidaan las-
kea mukaan taimien vähimmäismäärään.
Vaurioituneita, sairaita, kitukasvuisia tai
kooltaan kasvatettavaan taimikkoon selvästi
soveltumattomia taimia ei oteta huomioon
taloudellisesti kasvatuskelpoisten taimien
vähimmäismäärää laskettaessa.

Jos uudistettavalla alueella on kasvatetta-
viksi kelpaavia puuryhmiä, niiden vaatimaa
kasvualaa ei lasketa mukaan uudistusalan
pinta-alaan kasvatuskelpoisten taimien vä-
himmäismäärää laskettaessa.

9 §

Erityisen tärkeiden elinympäristöjen
käsittely

Metsälain 10 §:n 2 ja 3 momentissa tar-

koitetuissa erityisen tärkeissä elinympäris-
töissä kiellettyjä toimenpiteitä ovat avohak-
kuu, kasvupaikalle ominaista kasvillisuutta
selvästi vahingoittava maanpinnan käsittely,
ojitus, metsätien tekeminen, purojen ja noro-
jen perkaus, kemiallisten torjunta-aineiden
käyttö, sellaisten puiden viljely, jotka eivät
kuulu Suomen luontaiseen lajistoon, sekä
muut metsätalouden toimenpiteet, jotka
oleellisesti muuttavat puuston varjostus- ja
suojavaikutusta. Sallittuja toimenpiteitä ovat
yleensä varovaiset hakkuut, yksittäisten pui-
den kaataminen, yksittäisten kuokkalaikku-
jen teko, puiden istuttaminen, siementen kyl-
väminen, puutavaran kuljetus maanpinnan
ollessa jäässä tai lumen peittämänä sekä
muut toimenpiteet, jotka eivät vahingoita
elinympäristön ominaispiirteitä. Se, ovatko
muut kuin edellä tarkoitetut toimenpiteet
sallittuja vai kiellettyjä, on selvitettävä ta-
pauskohtaisesti.

10 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä
maaliskuuta 1997.

Tätä päätöstä ei sovelleta tapauksissa,
joissa metsälain 28 §:n mukaan sovelletaan
yksityismetsälakia (412/1967) tai joissa met-
säasetuksen 14 §:n 3 momentin mukaan so-
velletaan yksityismetsäasetusta (300/1991).

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Pentti Lähteenoja
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Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston
päätös

N:o 225

mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruskon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastusta-
misesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994)
9 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee Ruskon kunnassa si-
jaitsevalla mehiläistarhalla todetun esikotelo-
mädän vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta.

2 §

Rajoitusalue

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan kart-
taan merkityn alueen.

3 §

Rajoitusaluetta koskevat määräykset

Rajoitusalueella noudatettavista rajoituksis-
ta määrätään mehiläisten esikotelomädän
vastustamisesta 4 päivänä tammikuuta
1996 annetussa maa- ja metsätalousministe-

riön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston pää-
töksessä nro 2/EEO/1996.

4 §

Poikkeukset rajoituksista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
kintä- ja elintarvikeosasto voi erityisesti pe-
rustellusta syystä myöntää yksittäistapauksis-
sa luvan poiketa rajoitusalueella 3 §:ssä tar-
koitetun päätöksen mukaisista määräyksistä.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä
maaliskuuta 1997. Eläintautien vastustami-
sesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuk-
sen (1363/1994) 18 §:n mukaisesti päätöstä
on noudatettava heti mainitusta päivästä lu-
kien.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1997

Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja Taina Aaltonen
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Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston
päätös

N:o 226

mehiläisten esikotelomädän vuoksi Sysmän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastusta-
misesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994)
9 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee Sysmän kunnassa,
Onkiniemen kylässä sijaitsevalla mehiläis-
tarhalla todetun esikotelomädän vuoksi pe-
rustettavaa rajoitusaluetta.

2 §

Rajoitusalue

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan kart-
taan merkityn alueen.

3 §

Rajoitusaluetta koskevat määräykset

Rajoitusalueella noudatettavista rajoituksis-
ta määrätään mehiläisten esikotelomädän
vastustamisesta 4 päivänä tammikuuta
1996 annetussa maa- ja metsätalousministe-

riön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston pää-
töksessä nro 2/EEO/1996.

4 §

Poikkeukset rajoituksista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
kintä- ja elintarvikeosasto voi erityisesti pe-
rustellusta syystä myöntää yksittäistapauksis-
sa luvan poiketa rajoitusalueella 3 §:ssä tar-
koitetun päätöksen mukaisista määräyksistä.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä
maaliskuuta 1997. Eläintautien vastustami-
sesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuk-
sen (1363/1994) 18 §:n mukaisesti päätöstä
on noudatettava heti mainitusta päivästä lu-
kien.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1997

Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja Taina Aaltonen
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