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Metsänkäyttöön liittyvä  
lainsäädäntö Venäjällä 



Tuonti Venäjältä pääasiassa raakapuuta, puutuotteiden 
osuus pieni 

Taustaa 

hake, 
polttopuu, ym. 

26 % 

puu 
46 % 

sahatavara 
12 % 

vaneri 
6 % 

sanoma-
lehtipaperi 

4 % 

muut 
6 % 

2012: 
418 milj. € 

Lähde:  Tullihallitus 

Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonti Venäjältä Suomeen  
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puu, hake puutuotteet sellu, paperi, kartonki



Puun tuonti pääasiassa koivukuitua ja haketta 

 

 

 

 

 

Jatkossa alennetut vientitullit voivat lisätä havupuun tuontia 

Hidasteena tuonnin kasvulle voivat olla: 
 puun saatavuus Venäjällä (erit. havutukki) 
 vientikiintiöjärjestelmään liittyvät rajoitukset Venäjällä 
 puutavara-asetuksen tuomat vaatimukset 
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Lähde: Metla 



Metsänkäyttöoikeus Venäjällä 

Venäjän federaatio omistaa metsät, käyttöoikeuden voi saada 
pääasiassa vuokraamalla (mahdollista myös leimikon osto-myyntisopimus) 

•Alueen metsäviranomainen järjestää 

•Aloite metsänkäyttäjältä 
Huutokauppa 

• Alueviranomaisen ja metsänkäyttäjän välillä, rekisteröitävä 

• Käyttöoikeus max 49 vuodeksi 
Metsänvuokrasopimus 

• Metsänvuokraaja laatii, viranomainen tarkistaa &hyväksyy Metsänkäyttösuunnitelma 

• Metsänvuokraaja ilmoittaa viranomaisille tulevan vuoden hakkuista Metsänkäyttöilmoitus 

• Metsänvuokraaja raportoi viranomaiselle toteutuneet hakkuut ja 
metsänuudistamistyöt Raportointi 

• Paikalliset metsäviranomaiset valvovat metsänkäyttäjiä toimialueellaan 

• Hakkuualojen tarkastukset 
Valvonta 



Metsälaki tärkein. Yli 20 muuta lakia, esim. siviililaki, maalaki, vesilaki, 

laki ympäristönsuojelusta, jne. 

 

Venäjän hallituksen asetukset, esim.: 
Lista lajeista, joiden hakkuut kielletty 

Metsien paloturvallisuussäännöt 

Metsien terveyssäännöt 

Puun vientiä koskevat määräykset 

 

Viranomaismääräykset (metsätalousvirasto, ministeriöt), lakeihin 

perustuvat säännöt ja ohjeistot, mm: 

 Hakkuusäännöt  

Metsänhoitosäännöt 

Metsänuudistamissäännöt 

Suojelualueita koskevat erityissäännöt 

 

Muita: punaiset kirjat, alueelliset lait (puun alkuperän seuranta) 

 

 

Metsänkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä 



Laiton hakkuu Venäjällä 

Venäjän korkein oikeus:  

Hakkuu on laiton, jos rikotaan lainsäädännön vaatimuksia, esimerkiksi: 

 hakkuu ilman tarvittavia asiakirjoja 

 metsänvuokrasopimus tai muu metsänkäyttöoikeuden osoittava 
sopimus  

 viranomaisten hyväksymä metsänkäyttösuunnitelma 

 sallitun hakkuumäärän ylittäminen 

 puulajeja ja hakkuuikää koskevien rajoitusten rikkominen 

 hakkuu leimikon ulkopuolella 

 hakkuu metsänkäyttösuunnitelman ulkopuolella 

 hakkuulle asetettujen aikarajojen rikkominen  (puun varastointi ja 
poiskuljetus) 

 

Postanovlenije Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj federatsii 18.10.2012 № 21 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8201


Puunkorjuuoikeus: 

 Metsänvuokrasopimus (договор аренды лесного участка) 

 Leimikon osto-myyntisopimus (договор купли-продажи лесных насаждений) 

 Metsän luovutuspäätös, prioriteetti-investoinnit (решение о предоставлении 

лесного участка) 

 Valtion tai kunnan palvelusopimus metsien vartioinnista, suojelusta, 

uudistamisesta (контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов)  
 

Metsämaksut: 

 Metsänvuokrasopimuksen liitteenä maksusuunnitelma, kuitti 

maksusta esitettävä metsäviranomaiselle  

 Metsänvuokramaksua voidaan päivittää, josta erillinen sopimus 

metsäviranomaisen ja vuokraajan välillä 

 Metsätalousvirasto julkaisee kerran vuodessa havupuun vientikiintiötä 

varten listat maksunsa suorittaneista yrityksistä (Minpromtorg) 

 Alueiden viranomaiset julkaisevat listoja velallisista metsänkäyttäjistä 

(esim. Karjala) 

 

 

Metsänkäyttöön liittyviä dokumentteja 

http://www.minpromtorg.gov.ru/industry/wood/64
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/120521.html


Puunkorjuu:  

Metsänkäyttösuunnitelma (проект освоения лесов) 

 

 Yksityiskohtainen operatiivinen suunnitelma enintään 10 vuodelle: 

 suunnitellut hakkuut, leimikkokartat 

 suunnitelma metsänsuojelusta ja metsien uudistamisesta 

 suunnitelma vesistöjen, kasvien ja eläinten suojelusta 

 

 Taustalla viranomaisten laatima 

Metsätalouden ohjesääntö, jossa 

määritellään kullakin toimialueella 

sallitut käyttömuodot ja -määrät, 

rajoitukset ja muut vaatimukset 

kvartaalitasolla. 

 

 Alueen viranomainen tarkastaa 

suunnitelman ja sen on vastattava 

metsätalouden ohjesääntöä, alueen 

metsäsuunnitelmaa ja Venäjän 

lainsäädäntöä. 



Metsänkäyttöilmoitus (лесная декларация) 

 Metsänvuokraaja ilmoittaa viranomaiselle tulevan vuoden hakkuut 

 Yksityiskohtainen suunnitelma leimikoista  

 Viranomainen tarkastaa vastaavuuden metsänkäyttösuunnitelmaan 

 

Raportti metsien käytöstä (отчет об использовании лесов) 

 Metsänvuokraaja ilmoittaa viranomaiselle toteutuneet hakkuut 

 neljä kertaa vuodessa 

 Eritellään hakatut puulajit ja puutavaralajit 

 

Hakkuualan tarkastus (voimassa 1/2012 alkaen) 

 Alueen metsäviranomainen tarkastaa hakkuualat 2 kk kuluessa 

hakkuut päättymisestä 

 Tarkastetaan hakkuusääntöjen, metsänvuokrasopimuksen (osto-

myyntisopimuksen) ehtojen sekä metsänkäyttösuunnitelman 

noudattaminen 

 Viranomainen laatii tarkastusasiakirjan (акт осмотра мест рубок)  

 

 

 

 



Vapaaehtoiset järjestelmät 

 Kansainväliset metsäsertifikaatit: useilla yrityksillä FSC,  

 PEFC toistaiseksi harvinaisempi 

 Venäläisten yritysten omat seurantajärjestelmät 

 ISO-sertifikaatit 

 

 

Metsäalaan liittyvä kaupankäynti: 

 Havupuun vientilisenssit, alennetun vientitullin kiintiö (myönnetään 

EU-kiintiöluvan perusteella) 

 Alueellisten puukaupan seurantajärjestelmien dokumentit (esim. 

Vologdan ja Arkangelin alueet) 

 Kauppasopimus, kuljetusasiakirjat 

 

 

 



Puukaupan valtiollinen 
seurantajärjestelmä 

 Lakiluonnos reaaliaikaisen valvontajärjestelmän 
perustamisesta puun alkuperän seurantaa varten 

 Perustuu tietojärjestelmään, joka sisältää tiedot puun 
korjaajista, myyjistä ja ostajista, puunkorjuumääristä, 
kauppaeristä, viennistä ja puunjalostuksesta  

 Valmisteilla jo vuosia, käsittelyyn keväällä, voimaan 2013? 

 

Metsätalousvirasto: Jokainen puun 
myyntisopimus ja kuljetuserä 
ilmoitetaan järjestelmään 



Lisätietoa Venäjän metsäsektorista: www.idanmetsatieto.info  

http://www.idanmetsatieto.info/


Kiitos 


