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Metsänkäyttöilmoitukset erilaisten linjahakkuiden yhteydessä 
 

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Suomen metsäkeskukselle viimeistään 10 päivää 

ja aikaisintaan kolme vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. 

Metsäkeskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen ilmoituksen tekemisen 

määräajasta.  

 

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä kasvatushakkuusta, uudistushakkuusta, 

metsätuhon vuoksi tehtävästä hakkuusta ja muusta hakkuusta sekä erityisen 

tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä.  

 

Metsälain 14§:n 2 momentissa säädetään tilanteista, joissa 

metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä, ellei hakkuu kohdistu metsälain 10 §:n 2 

momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön. 

 

Momentin 3 kohdan mukaan ilmoittamisvelvollisuutta ei ole sähkölinjojen ja 

junaratojen reunavyöhykkeiden hakkuista, oja-, vesijohto- tai viemärilinjan 

hakkuusta eikä pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta.  

Hakkuiden pienialaisuutta arvioidaan linjakohtaisesti eikä 

maanomistajakohtaisesti. Tämä tukee maankäytön muutoksen seurantaa. 

 

Metsälain 5 b §:n mukaisesti tutkimus-, opetus- tai muussa erityiskäytössä oleva 

metsä voidaan käsitellä sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Metsälain 

velvoitteista poikkeaminen on voitava perustella erityiskäytön tarpeilla esimerkiksi 

sähkönjakelun turvaamisella sähkölinjoilla. Erityiskohteissa toteutettavat 

käsittelyalueen toimenpiteet ja niiden perustelut on esitettävä 

metsänkäyttöilmoituksessa. 

 

1. Maankäyttömuodon muutos, metsälain 3 § mukainen (Tie-, sähkö- tai muun 

vastaavan linjan hakkuusta tehtävät metsänkäyttöilmoitukset)  

 

Uuden tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta (uusi linja tai vanhan linjan 

viereen toteutettava linja ja linjan pinta-ala yli 0,5 hehtaaria) tulee aina tehdä 

metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoitus voidaan jättää Metsäkeskukselle 

yhtenä ilmoituksena, joka sisältää linja-alueen kaikki kiinteistöt.  Tällöin 

omistajana/hallintaoikeuden haltijana ilmoitetaan verkkoyhtiön nimi ja yhteystiedot 

(erityisen oikeuden haltija). Niiltä osin, kun hakkuu kohdistuu metsälain 10 §:n 

mukaiseen kohteeseen, tulee näiltä kuvioilta tehdä aina oma kiinteistökohtainen 

metsäkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä oja-, vesijohto- tai 

viemärilinjahakkuista ja pienialaisista (alle 0,5 hehtaarin) uuden tie-, sähkö- tai 

muun vastaavan linjan hakkuista eikä talvitielinjojen hakkuista (maankäyttömuoto 
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ei lopullisesti muutu), ellei hakkuu kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön. 

Metsäkäyttöilmoituksen liitteenä toimitetaan kartta linja-alueesta 

kokonaisuudessaan (mieluiten sähköisessä muodossa) sekä luettelo linja-alueella 

sijaitsevista kiinteistöistä maanomistajineen. Kartalta pitää selkeästi erottua alueet, 

joissa maankäyttömuoto muuttuu (varsinainen uusi linjaväylä). 

 

 
 

Kuva 1. Sähkölinjahakkuiden (uusi linja tai vanhan linjan viereen toteutettava linja 

ja linjan pinta-ala yli 0,5 hehtaaria) metsänkäyttöilmoitus laaditaan verkkoyhtiön 

nimissä ja voidaan ilmoittaa yhtenä kuviona. Hakkuutapa on maankäyttömuodon 

muutos. Mikäli käsittelyalueella on metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä, tulee näistä tehdä kiinteistökohtainen metsänkäyttöilmoitus. 

 

2. Erityishakkuu, metsälain 5 § mukainen (Sähkölinjojen ja junaradan 

reunavyöhykkeen hakkuusta tehtävät metsänkäyttöilmoitukset)  

 

Reunavyöhykkeiden hakkuusta ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoituksia, lukuun 

ottamatta metsälain 10§ erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kiinteistökohtainen 

metsänkäyttöilmoitus toimitetaan Metsäkeskukselle niiltä kiinteistöiltä, joilla 

hakkuu kohdistuu metsälain 10 §:n kohteeseen. Metsäkeskus käsittelee 

metsänkäyttöilmoitukset ja toimittaa suunnitelluista hakkuista tarvittaessa tiedot 

muille viranomaistahoille, esimerkiksi liito-oravista ely-keskuksiin. Sähkölinjojen 



 Ohje 

30.5.2022 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

3 (5)  

reunavyöhykkeillä tarkoitetaan keskijännitteisen sähkölinjan vierimetsiä ja 

suurjännitejohtojen reunavyöhykkeitä (yleensä 10 metriä johtoaukean molemmin 

puolin).  

 

Reunavyöhykkeellä puuston pituus saa olla johdon puolella enintään 10 metriä ja 

metsän puolella enintään 20 metriä (’lunastusraja’). Verkonhaltijalla on oikeus 

pitää reunavyöhykkeen puusto enintään lunastusrajan pituisena.  

 

Suurjänniteverkkoon (sähkönsiirron runkoverkkoon) kuuluvat linjat, joiden jännite 

on 110-, 220- ja 400 kV. Suurjännitelinjat on perustettu lunastustoimituksissa, 

joissa varsinaisen johtoalueen (26-42 metriä) lisäksi on lunastettu oikeus 

reunavyöhykkeeseen. Keskijänniteverkossa sähkön jännite on määritelmän mukaan 

1-35 kV. Avoimena pidettävän johtoaukean leveys on keskijänniteverkon 

avojohdoilla 7,5 - 24 metriä. 

 

 
 

Kuva 2. Sähkölinjan reunavyöhykkeen hakkuun osalta kiinteistökohtainen 

metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä hakkuun kohdistuessa metsälain 10 §:n 

mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön. (lähde: Tapion metsänhoitokortti 

04-006, Suurjännitejohtojen, 110-400 kv reunametsien hoito, 2020) 
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Kuva 3. Sähkölinjan reunavyöhyke voidaan käsitellä harventamalla, latvomalla tai 

avohakkuulla. (lähde: Tapion metsänhoitokortti 04-006, Suurjännitejohtojen, 110-

400 kv reunametsien hoito, 2020) 

 

 
Kuva 4. Rautatiealueen suoja-alueen (junaradan reunavyöhyke) hakkuun osalta 

kiinteistökohtainen metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä hakkuun kohdistuessa 

metsälain 10 §:n mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön.  
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Kuva 5. Sähkölinjan ja junaradan reunavyöhykkeen hakkuusta tehdään 

metsänkäyttöilmoitus, hakkuun kohdistuessa metsälain 10 §:n mukaiseen erityisen 

tärkeään elinympäristöön. Metsänkäyttöilmoitus tehdään kiinteistöittäin. 

Hakkuutavaksi ilmoitetaan erityishakkuu. 

 

3. Metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettujen erityisten 

tärkeiden elinympäristöjen ja muiden hakkuussa huomioitavien 

luontokohteiden selvittäminen ennakkoon. 

 

Metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen 

sijaintitiedot voi varmistaa avoimen metsä- ja luontotiedon karttapalvelusta 

Metsäkeskuksen verkkosivuilta.  

Luonnonsuojelualuetiedot ovat saatavilla Syken Paikkatietoaineistot - syke.fi ja 

muinaismuistokohdetiedot Museoviraston Kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot 

- Museovirasto avoimien aineistojen latauspalvelusta. 

Uhanalaisten lajien rekisteritiedot on pyydettävissä erillisellä aineistotietopyynnöllä 

Lajitietokeskuksen kautta. Tietopyynnöstä saa lisätietoa Lajitietokeskuksen 

verkkosivuilta: Aineistopyynnöt | Suomen Lajitietokeskus 

 

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a29ae4c4eb7240f0895d4ff93f04df1c
https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/luontotietoaineistot/erityisen-tarkeat-elinymparistot
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot
https://laji.fi/about/1890

