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Ilmoittaminen vahingoittuneiden puiden jättämisestä 10§- 

tai Natura-alueelle  
(Laki metsätuhojen torjunnasta 1087/2013, 6§) 
 
Tausta 

 

Pääsääntö:  

Vahingoittuneet puut tulee poistaa metsiköstä metsätuholain mukaisiin 

määräaikoihin mennessä 

 

Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 

10 kiintokuutiometriä vahingoittuneita kuusipuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 

senttimetriä, puiden omistaja on velvollinen poistamaan metsiköstä ja välivarastosta 

10 kiintokuutiometriä ylittävän osan vahingoittuneista puista viimeistään 3 §:n 2 

momentin 1 ja 3 kohdassa säädettyihin määräaikoihin mennessä. 

 

Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 

20 kiintokuutiometriä vahingoittuneita kaarnoittuneita mäntypuita, joiden 

tyviläpimitta on yli 10 senttimetriä, puiden omistaja on velvollinen poistamaan 

metsiköstä ja välivarastosta 20 kiintokuutiometriä ylittävän osan vahingoittuneista 

puista viimeistään 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä 

 

Alle hehtaarin kokoisissa metsiköissä sovelletaan säädettyjä kiintokuutiometrirajoja 

riippumatta metsikön pinta-alasta. 

 

Poikkeus: 

Vahingoittuneiden puiden jättäminen 10§- ja Natura-2000 -alueille 

Maanomistaja voi metsälain 10 §:ssä tarkoitetulla erityisen tärkeällä elinympäristöllä 

ja metsälain soveltamisalaan kuuluvalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla 

alueella, jolla lahopuun lisääminen voi olla tarkoituksenmukaista, jättää alueelle 

vahingoittuneita puita enemmän kuin lainkohtien mukaan on sallittu.  

Maanomistajan tulee ilmoittaa vahingoittuneiden puiden poistamatta jättämisestä 

Suomen metsäkeskukselle. Suomen metsäkeskuksen on seurattava elinympäristöjä 

ja alueita, joille vahingoittuneita puita jätetään, niiden lahopuumääriä sekä alueelta 

mahdollisesti leviäviä metsätuhoja. 
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Maanomistajan ilmoitus vahingoittuneiden puiden jättämisestä 

 

Maanomistajan tulee ilmoittaa vahingoittuneiden puiden poistamatta jättämisestä 

Suomen metsäkeskukselle. Ilmoituksessa tulee mainita seuraavat asiat: 

 

- Ilmoituksen otsikko; ” Maanomistajan ilmoitus vahingoittuneiden puiden 

jättämisestä 10§ tai Natura-alueelle” 

- Maanomistaja ja yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) 

- Ilmoituksen tekijä, jollei ilmoituksen tekijänä ole maanomistaja 

- Kiinteistön sijaintikunta 

- Kiinteistötunnus, mitä kiinteistöä ilmoitus koskee 

- Puiden vahingoittumisen ajakohta; kuukausi ja vuosi. Esimerkiksi puiden 

kaatumisen ajankohta. 

- Jätettävien puiden sijainti kiinteistöllä, esim. karttamerkintä tms. 

- Suuruusluokka-arvio jätettävien puiden määrästä kuutiometreinä. Arvioitu määrä 

sisältää sekä metsätuholain salliman määrän (kuusi 10 m3, mänty 20m3), että 

tämän ylittävän määrän.  

 

Ilmoituksen toimittaminen 

 

Ilmoituksen voi toimittaa sähköpostitse tai kirjepostina. Suosittelemme turvapostin 

käyttöä. Ohje turvapostin käyttöön on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

- Sähköpostitse ilmoitus toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@metsakeskus.fi 

o sähköposti olisi hyvä otsikoida seuraavasti; ”kunta, ilmoitus 

vahingoittuneiden puiden jättämisestä”. Esimerkiksi: ”Kangasniemi, 

ilmoitus vahingoittuneiden puiden jättämisestä” 

- Kirjeposti toimitetaan osoitteeseen: 

Metsäkeskus 

Aleksanterinkatu 18 A 

15140 LAHTI 

 

https://www.metsakeskus.fi/fi/tietoa-meista/yhteystiedot-ja-toimipisteet#anchor-kirjaamo
mailto:kirjaamo@metsakeskus.fi

