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Hakemus poikkeuksen myöntämiseksi määräajasta 

Haen poikkeusta metsälain (1093/1996) 14 §:ssä säädetystä 10 päivän 

määräajasta metsänkäyttöilmoituksen tekemiseksi Suomen metsäkeskukselle. 

Hakijan tiedot 

Maanomistaja taikka hallintaoikeuden tai muun sellaisen erityisen oikeuden haltija 

tai hänen valtuuttamansa 

Nimi 

Puhelinnumero 

Maanomistajan tiedot 

Maaomistaja, jos ei hakijana 

Nimi 

Puhelinnumero 

Kiinteistön tiedot, johon poikkeuslupahakemus kohdistuu
Kiinteistötunnus numeroin, kunta-kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi 

Hakkuuoikeuden haltijan tiedot 

Henkilön tai 

organisaation nimi 

Päätös toimitetaan 

Nimi 

Lähiosoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Laskutusosoite 

Nimi 
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Lähiosoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Päätös on maksullinen. Maksun suuruus määräytyy maa- ja 

metsätalousministeriön Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuutta 

koskevan asetuksen mukaisesti. 

Metsänkäyttöilmoitus on toimitettu Metsäkeskukseen ______.______.20____ 

Metsänkäyttöilmoituksen poikkeuslupahakemuksen käsittelyalueet tai kuviot

_______________________________________________________________________________ 

Aiottu hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamisen ajankohta _____._____.20___ 

Hakemuksen perustelut 

Hakijan tai hänen valtuuttamansa allekirjoitus 

Paikka 

Aika 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Valtakirja 

Muu valtuutus 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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