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Omavalvontailmoitus  

Suomen metsäkeskus 

• Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) 3 §, 4 §, 5 §, 6§, 7 §, 8 §, 18 § ja 

19 §. 

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen 

vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta (6 /2014) 2 § 

Ilmoitus tilanteesta tai olosuhteista, jotka voivat estää puutavaran tai puiden 

omistajaa noudattamasta metsätuholaissa säädettyjä velvoitteita 

Ilmoituksen tekijä (ammattimainen toiminnanharjoittaja / yritys) 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    

Toiminnan harjoittajan nimeämä omavalvonnan vastuuhenkilö 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    

Asiasta lisätietoja antavan henkilön tiedot (jos eri kuin edellä mainittu tai joku 

toinen henkilö) 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    
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Puutavaran laatu ja määrä, jota ilmoitus koskee 

 

Puutavaravaraston sijainti 

Ilmoita paikkakunta, puutavaravaraston sijainti (koordinaatit Euref TM35 FIN -

muodossa) ja metsätien nimi, jossa puutavaravarasto sijaitsee tai kiinteistötunnus, 

jos puutavara on vielä metsässä. 

Paikkakunta Sijainti Metsätien nimi Kiinteistötunnus 

numeroina, kunta-

kylä-talo-tila 

    

Lisätietoja puutavaravaraston sijainnista 

 

Laissa säädetty velvollisuus, jonka noudattamisen arvioidaan estyvän 

 

Selostus syistä, mistä estyminen johtuu (Metsätuholaki 7§: selostus 

ylivoimaisesta esteestä, tilanteesta tai olosuhteesta) 

 

Näkemys esteen, tilanteen tai olosuhteen kestosta ja vaikutuksesta 

tuhohyönteisten leviämiseen 
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Selostus siitä, mihin toimiin toiminnanharjoittaja aikoo asiassa ryhtyä; 

poiskuljettaminen, poiskuljettamiselle vaihtoehtoiset toimenpiteet 

 

 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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