
Metsänkäyttöilmoitus Suomen metsäkeskus täyttää 
Nro Saapunut 

Omistajan/hallintaoikeuden haltijan yhteystiedot 
 

Hakkuuoikeuden haltija 
Nimi Puhelin Sähköposti Hakkuuoikeuden haltijan (puunostaja) yhteystiedot: nimi, osoite, puh. 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Kiinteistötiedot 
Sijaintikunta Kiinteistötunnus, kunta-kylä-talo-tila Kiinteistön nimi Sähköposti 

Sijaintikunta Kiinteistön nimi 

Käsittelyalue- ja kuviotiedot (kukin käsittelyalue ja kuvio omalle rivilleen) 
Käsittely- 
alueen
nro 

Kiinteistötunnus 
numeroina
kunta-kylä-talo-tila 

Kuvion
numero 

Pinta-
ala ha

Hakkuun tarkoitus Erityisen tärkeä elinympäristö Kohdat 11 – 16 täytetään alueista, joilla tehdään uudistushakkuu sekä metsätuhon vuoksi tehtävässä 
puunkorjuussa syntyvistä yli 0,3 ha:n avoimista alueista 

Kasvatus-
hakkuu

Elinympäristön 
numero 
ohjeista 

Toimenpide 
erityisen tärkeässä 
elinympäristössä 

Kasvupaikka 
ja maalaji 

Toteuttamistapa Taimikon perustamistoimenpiteet 
Uudistamisen 
pääasiallinen 
puulaji 

Uudistamis-
tapa 

Maanpinnan 
käsittely 

Muu perustamis- 
toimenpide

Toteuttamis-
tapa
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Käsittelyalue sijaitsee suojametsäalueella tai suoja-alueella 

Lisätiedot Ilmoitettavat pakolliset lisätiedot, katso täyttöohjeet. Ilmoita myös laskutusosoite, mikäli haet poikkeusta määräajasta ja laskun päätöksestä maksaa joku muu kuin hakkuuoikeuden haltija.

Allekirjoitus
Paikka ja aika Allekirjoitus (Omistaja tai valtuutettu) Nimen selvennys Laatijan/valtuutetun nimi, osoite, puhelin ja sähköposti 

Liitteet 
Kartta  Valtakirja (jos täytät ja allekirjoitat omistajan puolesta) Muita  kpl 
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9 10 11 12 
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Y-tunnus

Tämä on samalla hakemus poikkeuksen myöntämiseksi määräajasta

Hakkuuoikeuden haltija maksaa päätöksen 
poikkeuksen myöntämiseksi määräajasta

Kiinteistötunnus, kunta-kylä-talo-tila

Lomake
MKI 1, 3/2021
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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