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Metsänkäyttöilmoitus  

Metsälaki (1093/1996), muutos (1085/2013) 5b §, 8a §, 14 § ja Maa- ja 

metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta (1320/2013) 

 

Metsälain mukainen metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Metsäkeskukselle 

viimeistään 10 päivää ja enintään 3 vuotta ennen hakkuun tai erityisen tärkeän 

elinympäristön käsittelyn aloittamista. 

Hakemus poikkeuksen myöntämiseksi 

Rastita, mikäli haet poikkeusta metsälain (1093/1996) 14 §:ssä säädetystä 10 

päivän määräajasta. Päätös poikkeushakemukseen on maksullinen. Maksun 

suuruus määräytyy hakemuksen jättämishetkellä voimassa olevan Suomen 

metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuutta koskevan asetuksen mukaisesti.  

1. Maanomistajan yhteystiedot 

Maanomistajan tai hallintaoikeuden haltijan yhteystiedot, joilla henkilön tavoittaa. 

Ilmoita Y-tunnus, mikäli omistaja tai hallintaoikeuden haltija on verotusyhtymä 

(metsä-, maatalous- tai kiinteistöyhtymä). 

2. Kiinteistötiedot 

Ilmoita käsittelyalueen kiinteistön tai kiinteistöjen kiinteistötunnus. Mikäli 

kiinteistötunnus ei ole tiedossa, ilmoita kunkin kiinteistön nimi ja rekisterinumero. 

Kiinteistötunnus on muotoa: kunnan nro-kylän nro-talon nro-tilan nro, esim. 179-

405-4-105. Rekisterinumero muodostuu kiinteistötunnuksen loppuosan talo- ja 

tilanumerosta, esim. 4-105, josta käytetään usein myös muotoa 4:105. Tiedot 

löytyvät esim. metsäsuunnitelmasta, lainhuutoasiakirjoista tai veroilmoituksesta. 

3. Hakkuuoikeuden haltija 

Ilmoita hakkuuoikeuden haltijan (puunostajan) yhteystiedot: nimi, postiosoite, 

puhelin ja sähköposti, jos hakkuuoikeus on luovutettu ennen ilmoituksen tekoa. 

Hakkuuoikeuden haltija maksaa päätöksen poikkeuksen myöntämiseksi 

määräajasta. 

4. Käsittelyalueen numero 

Käsittelyalue on kuvio tai useammasta kuviosta muodostuva alue, jolla tehdään 

samantyyppisiä hakkuu- tai metsänhoitotoimenpiteitä. Jos uudistushakkuuseen 

sisältyy alueita, joilla kasvupaikka, uudistamistapa, uudistamisen pääasiallinen 

puulaji tai maapinnan käsittely poikkeavat toisistaan, alueet ilmoitetaan erillisinä 

käsittelyalueina tai kuvioina. Kasvatushakkuussa alueet, joilla hakkuun 

toteuttamistapa poikkeaa toisistaan (tasaikäisrakenteisen metsän 
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kasvatushakkuu/poimintahakkuu/pienaukonhakkuu), ilmoita erillisinä 

käsittelyalueina tai kuvioina. 

Liitä metsäkäyttöilmoitukseen kartta, jolle ilmoitettava käsittelyalue tai -alueet 

sekä kuviot on rajattu. 

5. Kiinteistötunnus 

Jos ilmoitat samalla metsänkäyttöilmoituksella useammalla kuin yhdellä tilalla 

tehtävistä toimenpiteistä, ilmoita käsittelyalueen ja kuvion yhteydessä sen tilan 

kiinteistötunnus tai nimi ja rekisterinumero, jolla käsittelyalue ja kuvio sijaitsevat. 

Sama käsittelyalue voi ulottua useamman tilan alueelle 

6. Kuvion numero 

Jos käsittelyalue, jolla tehdään samantyyppisiä hakkuu- tai 

metsänhoitotoimenpiteitä, jaetaan useammaksi kuvioksi, ilmoita kunkin kuvion 

numero. 

7. Pinta-ala 

Merkitse käsittelyalueen tai kuvion pinta-ala hehtaareina 0,1 hehtaarin 

tarkkuudella. 

8. Hakkuun tarkoitus 

Kasvatushakkuita ovat tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteiden metsän 

kasvatushakkuut. Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuussa 

käsittelyalueelle voidaan tehdä enintään 0,3 ha:n suuruisia avoimia alueita 

(pienaukkohakkuu).  

Jos kasvatushakkuussa alitetaan säädetty kasvatuskelpoisen puuston 

vähimmäismäärä erityisen syyn vuoksi, lisätiedoissa on annettava selvitys 

erityisen perustellusta syystä. 

Uudistushakkuita ovat puuston luontaisen uudistamiseen tähtäävät 

siemenpuu-, suojuspuu- ja kaistalehakkuut sekä kylväen tai istuttaen 

uudistaessa avohakkuu ja verhopuuhakkuu. Uudistushakkuussa 

käsittelyalueelle tehdään yli 0,3 ha:n avoin alue.  

Lisätiedoissa on ilmoitettava, jos uudistushakkuu kohdistuu kokonaan tai 

osaksi vähätuottoiselle ojitetulle turvemaalle tai ennallistettavaan 

elinympäristöön, jolla ei ole uudistamisvelvoitetta. 

Erityishakkuita voidaan tehdä metsien monimuotoisuuden säilyttämisen, 

maiseman tai metsän monikäytön kannalta erityisen merkittävissä kohteissa. 

Erityishakkuita ovat myös tutkimus-, opetus- tai muu erityiskäytön 

edellyttämät hakkuut.  
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Lisätiedoissa on annettava selvitys kohteen erityisluonteesta ja sen 

edellyttämästä hakkuutavasta. 

Maankäyttömuodon muutos tarkoittaa metsätalousmaan ottamista muuhun 

käyttöön, kuten rakentamiseen, pelloksi tai varastopaikaksi.  

Lisätiedoissa on ilmoitettava uusi käyttötarkoitus. 

Metsätuhoalueen hakkuulla tarkoitetaan tuulen, hyönteisen, sienten tai 

muun tuhonaiheuttajan johdosta tehtävää puunkorjuuta.  

Lisätiedoissa on ilmoitettava tuhon aiheuttaja. 

9. Erityisen tärkeä elinympäristö 

Erityisen tärkeät elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 

kohteita, jotka ovat pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä ja 

jotka erottuvat ympäröivästä metsäluonnosta selvästi. Valitse erityisen tärkeä 

elinympäristö: 

0. Käsittelyalueilla ei ole kohdissa 1-7 tarkoitettuja erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä (ei karttamerkintää). 

1. Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen 

sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, 

joiden omaisnaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja 

pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto. 

2. Seuraavat a-e -kohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen 

ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 

a) lehto- ja ruohokorvet, joiden omaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias 

kasvillisuus, erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus; 

b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat 

erirakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai 

muurainkasvillisuuden vallitsevuus; 

c) letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, 

puuston vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus; 

d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; sekä 

e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai 

pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus. 

3. Rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias 

kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja 

pensaskasvillisuus. 

4. Kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, 

joissa luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana. 

5. Kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, 

pääosiltaan vähintään kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden 
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ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta ympäristöstä poikkeava 

kasvillisuus. 

6. Pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden 

välittömät alusmetsät. 

7. Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, 

kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. Jos erityisen 

tärkeä elinympäristö on vain osa metsikkökuviosta, rajataan elinympäristö 

kartalle pisteviivalla. 

10. Toimenpide erityisen tärkeässä elinympäristössä 

Metsänkäyttöilmoituksella on esitettävä selvitys erityisen tärkeissä 

elinympäristöissä mahdollisesti tehtävistä metsälain 10a ja 10 b §:n mukaisista 

sallituista toimenpiteistä. Valitse toimenpide: 

1. varovainen poimintahakkuu 

2. luonnonhoito 

3. ennallistaminen 

4. puutavaran kuljetus 

5. puronuoman ylittäminen 

6. muu toimenpide, yksilöidään lisätiedoissa. 

 

Lisätiedoissa on myös annettava selvitys siitä, miten sallituissa toimenpiteistä 

otetaan huomioon elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttäminen tai 

vahvistaminen. 

Sallittuja toimenpiteitä ovat suunnitelmalliset luonnonhoitotoimet, luonnontilan 

ennallistamistoimet, varovaiset poimintaluontoiset hakkuut, puutavaran 

kuljettaminen ja puronuoman ylittäminen erityistä varovaisuutta noudattaen, 

yksittäisten kuokkalaikkujen tekeminen sekä Suomen luontaiseen lajistoon 

kuuluvien puiden taimien istuttaminen ja niiden siementen kylväminen.  

Toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristön ominaispiirteet, erityinen vesitalous, 

puuston rakenne (kerroksellisuus sekä puulajiston ja ikäsuhteiden vaihtelevuus), 

vanhat ylispuut, kuolleet ja lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, 

maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. Poimintaluontoisten hakkuiden yhteydessä ei 

saa tehdä alispuuston tai pensaskerroksen raivausta. Suoelinympäristöissä ja 

lehtolaikuissa toimenpiteet voidaan toteuttaa vain maan ollessa jäässä. Erityisen 

tärkeissä elinympäristöissä ei saa tehdä uudistushakkuuta, metsätietä, 

kasvupaikalle ominaista kasvillisuutta vahingoittavaa maanpinnan käsittelyä, 

ojitusta, purojen ja norojen perkausta eikä käyttää kemiallisia torjunta- aineita.  
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Kielletyt toimenpiteet sekä muut toimenpiteet, joissa elinympäristöjen laissa 

säädettyjä ominaisuuksia ei voida säilyttää, ovat mahdollisia vain metsälain 11 §:n 

mukaisella poikkeusluvalla. Poikkeuslupaa haetaan Suomen metsäkeskukselta. 

Merkitse käsittelyalue- ja kuviotiedot alueista, joilla tehdään uudistushakkuu 

sekä metsätuhon vuoksi tehtävässä puunkorjuussa syntyvistä yli 0,3 ha:n 

avoimista alueista. Jos hakkuuseen sisältyy alueita, joilla kasvupaikka, 

uudistamistapa, uudistamisen pääasiallinen puulaji tai maanpinnan 

käsittelymenetelmä poikkeavat toisistaan, alueiden tiedot ilmoitetaan erikseen 

käsittelyalueina tai kuvioina. 

11. Kasvupaikka, maalaji 

Valitse tiedot kasvupaikasta ja maalajista  

1. tuore kangas tai sitä rehevämpi 

2. kuivahko kangas 

12. Toteuttamistapa 

Merkitse uudistushakkuun toteuttamistapa. Hakkuu voidaan tehdä poistamalla 

puusto kokonaan (avohakkuu tai kaistalehakkuu) tai jättämällä alueelle siemeniä 

tuottavaa ja uuden puuston alkukehitystä suojaavaa puustoa (siemenpuu- ja 

suojuspuuhakkuu).  

Jos valitset kohdan Muu, ilmoita hakkuun toteuttamistapa lisätiedoissa. 

13. Uudistamisen pääasiallinen puulaji 

Merkitse se puulaji, johon luontaisessa uudistamisessa pääasiallisesti pyritään tai 

jolla kylvö tai istutus tehdään. Jos valitset kohta Muu, ilmoita puulaji lisätiedoissa.  

Jos käytetään muuta kuin metsälain 8a §:ssä tarkoitettua puulajia, lisätiedoissa 

esitetään selvitys puulajin kasvatuskelpoisuudesta ja alkuperän soveltuvuudesta 

uudistettavan alueen olosuhteisiin.  

Metsälain 8a §:ssä tarkoitettuja puulajeja ovat mänty, kuusi, rauduskoivu, haapa, 

hybridihaapa, siperianlehtikuusi, vaahtera, tervaleppä, tammi, kynäjalava, 

vuorijalava, metsälehmus ja saarni. Turvemailla, kangasmaiden soistuneissa osissa 

ja tiiviillä savi- tai hiesuvaltaisilla mailla myös hieskoivu. 

14. Uudistamistapa 

Suunniteltu uudistamistapa: jätetäänkö alalle tai sen ympärille siemenpuustoa, 

jonka avulla hakkuuala taimettuu luontaisesti, vai viljelläänkö se kylvämällä 

siementä tai istuttamalla taimia. 
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15. Maanpinnan käsittely 

Ilmoita, miten maanpintaa käsitellään taimettumisen varmistamiseksi. 

16. Muu perustamistoimenpide 

Ilmoita mahdolliset muut taimikon perustamistoimenpiteet, joita kuviolla aiotaan 

tehdä. 

17. Kasvatushakkuun toteuttamistapa 

Kasvatushakkuu tehdään alueelle jäävän puuston kasvattamiseksi. Samalla 

voidaan pyrkiä edistämään uuden taimiaineksen syntymistä. Hakkuun 

toteuttamistavat ovat tasaikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuu ja eri- 

ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuu, joka voidaan toteuttaa 

poimintaluonteisena hakkuuna tai pienaukkohakkuuna.  

Pienaukkohakkuussa tehdään enintään 0,3 ha:n aukkoja, jotka jakautuvat 

tasaisesti laajemmalle käsittelyalueelle. Tällöin koko pienaukkojen ja 

poimintahakkuulla käsiteltävien välialueiden muodostamalle käsittelyalueelle 

ilmoitetaan hakkuun toteuttamistavaksi pienaukkohakkuu. Pienaukkojen sijaintia 

ei tarvitse merkitä metsänkäyttöilmoitukseen liitettävään karttaan.  

Siemen- tai suojuspuuhakkuun yhteydessä jätetyn ylispuuston poistaminen 

taimikon yltä ilmoitetaan tasaikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuuna. Alueet, 

joilla kasvatushakkuun toteuttamistapa poikkeaa toisistaan, ilmoitetaan erillisinä 

käsittelyalueina tai kuvioina. 

18. Suojametsäalue tai suoja-alue 

Jos käsittelyalue sijaitsee metsälain 12 §:ssä tarkoitetulla suojametsäalueella, 

merkitse kohtaan rasti. 

Suojametsäalueeseen kuuluvat Enontekiön ja Utsjoen kunnat kokonaisuudessaan 

sekä Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa 

sijaitsevat alueet, joiden rajat on määritelty ja merkitty maastoon 13.12.1979 

maanmittaustoimituksessa n:o 823. Metsälain 13 §:ssä tarkoitettuja suoja-alueita 

ei ole toistaiseksi määrätty. 

19. Lisätiedot. Lisätietona on aina: 

1. annettava selvitys erityisen perustellusta syystä, jos kasvatushakkuussa 

alitetaan säädetty kasvatuskelpoisen puuston vähimmäismäärä 

2. ilmoitettava, jos uudistushakkuu kohdistuu kokonaan tai osaksi 

vähätuottoiselle ojitetulle turvemaalle tai ennallistettavaan elinympäristöön, 

jolla ei ole uudistamisvelvoitetta 

3. annettava erityishakkuun yhteydessä selvitys kohteen erityisluonteesta ja sen 

edellyttämästä hakkuutavasta 
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4. ilmoitettava maankäyttömuodon muutoksen yhteydessä alueen uusi 

käyttötarkoitus 

5. ilmoitettava metsätuhon vuoksi tehtävän hakkuun yhteydessä tuhon 

aiheuttaja 

6. ilmoitettava erityisen tärkeään elinympäristöön kohdistuva sallittu 

toimenpide, jos valitaan kohta muu 

7. annettava selvitys siitä, miten erityisen tärkeään elinympäristöön 

kohdistuvissa sallituissa toimenpiteissä otetaan huomioon elinympäristön 

ominaispiirteiden säilyttäminen tai vahvistaminen 

8. ilmoitettava uudistushakkuun toteuttamistapa, jos valitaan kohta muu 

9. ilmoitettava puulaji ja esitettävä selvitys sen kasvatuskelpoisuudesta ja 

alkuperän soveltuvuudesta uudistettavan alueen olosuhteisiin, jos 

uudistamisessa käytetään muuta kuin metsälain 8a §:ssä tarkoitettua 

puulajia. 

 

Lisätietoina voidaan tarvittaessa antaa myös muita toimenpiteiden toteuttamiseen 

liittyviä tietoja. Lisätietoja annettaessa ilmoita myös sen käsittelyalueen tai kuvion 

numero, johon tieto liittyy. 

20. Allekirjoitus 

Ilmoituksen allekirjoittaa maanomistaja, hallintaoikeuden haltija tai heidän 

valtuuttamansa henkilö. Mahdollisen valtuutetun nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan. 

Jos maanomistajan tai hallintaoikeuden haltijan allekirjoittaman ilmoituksen laatii 

joku muu, myös laatijan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan. Asiakirjaa ei tarvitse 

allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä 

ja eheyttä ole syytä epäillä. 

21. Liitteet 

Liitä ilmoitukseen kartta, josta käyvät ilmi käsittelyalueiden ja kuvioiden sijainti. 

Jos ilmoituksen allekirjoittaa valtuutettu, tulee ilmoitukseen liittää valtakirja tai 

muu selvitys asiamiehen toimintaoikeudesta. 

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä 

Suomen metsäkeskukselle aiotusta kasvatushakkuusta, uudistushakkuusta, 

metsätuhon johdosta tehtävästä hakkuusta ja muusta hakkuusta sekä erityisen 

tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä. Ilmoitus on toimitettava Metsäkeskukselle 

viimeistään kymmenen päivää ja aikaisintaan kolme vuotta ennen hakkuun tai 

muun toimenpiteen aloittamista. Suomen metsäkeskuksen alueyksikkö voi 

hakemuksesta myöntää poikkeuksen ilmoituksen tekemisen määräajasta. 

Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä 

• kotitarvehakkuusta 
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• pienikokoisen, ennen hakkuuta keskiläpimitaltaan enintään 13 

senttimetrisen puuston kasvatushakkuusta 

• sähkölinjojen ja junaratojen reunavyöhykkeiden hakkuista 

• oja-, vesijohto- tai viemärilinjan hakkuusta 

• pienialaisista tie- ja sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta 

 

Yllä olevista hakkuista on kuitenkin tehtävä metsänkäyttöilmoitus, mikäli ne 

kohdistuvat metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään 

elinympäristöön. 

Ilmoitusvelvollisuus on maanomistajalla taikka hallintaoikeuden tai muun 

sellaisen erityisen oikeuden haltijalla sekä näiden valtuuttamalla henkilöllä. Jos 

metsän omistus- ja käyttöoikeus on erotettu toisistaan, ilmoitusvelvollisuus on 

käyttöoikeuden haltijalla. 

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä on säädetty sakkorangaistus. 

 


