Täyttöohje

Lomake
OVI 1, 3/2021

1 (3)

Ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvontailmoitus
tilanteesta tai olosuhteista, jotka voivat estää puutavaran tai puiden omistajaa
noudattamasta metsätuholaissa säädettyjä velvoitteita.
Ammattimainen toiminnanharjoittaja
Ammattimaisella toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan puutavaran omistajaa tai
hakkuuoikeuden haltijaa, joka harjoittaa puutavaran korjuuta ja joka
ammattimaisesti hankkii puutavaraa tai hakkuuoikeuksia jalostusta tai välittämistä
varten, ei kuitenkaan sellaista yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa
(758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään
puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.
Omavalvonta
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on tunnettava metsätuholaissa säädetyt
puutavaran, vahingoittuneen puun, männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen
poistamiseen, puutavaran varastointiin ja juurikäävän torjuntaan liittyvät
velvollisuudet sekä valvottava puutavaran poiskuljettamisen määräaikojen
noudattamista, poisviennin vaihtoehtoisten toimenpiteiden toteuttamista, männyn
ja kuusen rungonosien ja kantojen poistamista, puutavaran varastointia ja
juurikäävän torjuntaa.
Omavalvontavelvollisuuden täyttämiseksi toiminnanharjoittajan on laadittava
omavalvontasuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö.
Omavalvontailmoitus, jos lain noudattaminen on vaarassa estyä
Ammattimainen toiminnanharjoittaja on ilman aiheetonta viivytystä velvollinen
tekemään Metsäkeskukselle omavalvontailmoituksen, jos lain noudattaminen on
vaarassa estyä.
Omavalvontailmoituksessa on kerrottava ne seikat, joiden vuoksi metsätuholain
noudattaminen voi estyä. Tällaisia syitä voivat olla ylivoimainen este tai
poikkeukselliset olosuhteet. Maanomistaja voi vedota myös kohtuuttoman suuriin
taloudellisiin kustannuksiin.
Jos puutavaran poiskuljettaminen ei ole mahdollista, on metsätuhojen leviämistä
pyrittävä estämään vaihtoehtoisilla toimenpiteillä, kuten puutavaraa kastelemalla,
peittämällä tai kuorimalla. Jos vaihtoehtoiset toimenpiteetkään eivät ole
mahdollisia, on näistä perusteista annettava selvitys omavalvontailmoituksella.
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvontailmoituksen tulee sisältää
vähintään seuraavat tiedot (MMM asetus 6/2014):
1. ammattimaisen toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot
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2. omavalvonnan vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot sekä ilmoituksesta
lisätietoja antavan tahon yhteystiedot
3. velvollisuus, jota ilmoitus koskee
4. puutavaran laatu ja määrä, jota ilmoitus koskee
5. puutavaran sijainti, jota ilmoitus koskee
6. selostus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetusta
esteestä, tilanteesta tai olosuhteesta
7. toiminnanharjoittajan näkemys esteen, tilanteen tai olosuhteen kestosta ja
vaikutuksesta tuhohyönteisten leviämiseen
8. selostus siitä, mihin toimiin toiminnanharjoittaja aikoo asiassa ryhtyä.

Metsätuholain 7 §: Ylivoimainen este, erityisen poikkeukselliset olosuhteet ja
kohtuuton taloudellinen tilanne
Maanomistajalla ja puutavaran omistajalla ei ole 3–6 §:ssä tarkoitettuja
velvollisuuksia, jos niiden toteuttaminen ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen
vuoksi. Maanomistajalla ja puutavaran omistajalla ei ole myöskään puutavaran,
rungonosien, kantojen ja vahingoittuneiden puiden poistamista koskevaa
velvollisuutta, jos erityisen poikkeukselliset olosuhteet estävät puutavaran korjuun
ja kuljetuksen järjestämisen.
Puutavaran poistamisen vaihtoehtoiset toimenpiteet (MMM asetus 6/2014, 1
§):
Jos puutavaran omistaja ei poista puutavaraa siten kuin metsätuhojen torjunnasta
annetun lain (1087/2013) 3 §:n 2 momentissa säädetään, hänen on suoritettava
metsätuhojen leviämisen estämiseksi mainitussa momentissa tarkoitetulle
puutavaralle jokin tai joitakin seuraavista toimenpiteistä:
1) mäntypuutavara peitetään ennen pystynävertäjien parveilua ja
kuusipuutavara ennen kirjanpainajien parveilua hyönteisten iskeytymisen
estävällä peitteellä, jonka on peitettävä pinon pintaosa kokonaan ja pinon
sivut ja päädyt vähintään 50 senttimetrin matkalta pinon yläreunasta
alaspäin
2) puutavaraa kastellaan vähintään kahdeksan viikon ajan käyttäen vähintään
50 millimetriä vettä vuorokaudessa alkaen viimeistään neljä viikkoa ennen
mainitussa momentissa säädettyjä puutavaran poiskuljettamisen
määräaikoja
3) ennen pystynävertäjien parveilua kasatun mäntypuutavarapinon pintaosa 50
senttimetrin paksuudelta kuljetetaan pois metsästä sellaisenaan tai
haketettuna aikaisintaan pystynävertäjien puutavaraan iskeytymisen jälkeen
ja ennen mainitussa momentissa säädettyjä mäntypuutavaran
poiskuljettamisen määräaikoja
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4) puutavara tai puutavarapinon pintaosan puut kuoritaan vähintään 50
senttimetrin paksuudelta ja kuorittu osa jätetään pinon päälle vähintään
kolmea viikkoa ennen mainitussa momentissa säädettyjä puutavaran
poiskuljettamisen määräaikoja
5) puutavarapino käsitellään tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan
tarkoitetulla hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella viimeistään tuhohyönteisten
parveillessa
6) mäntypuutavara sijoitetaan ennen mainitussa momentissa säädettyjä
puutavaran poiskuljettamisen määräaikoja 2 momentissa olevan taulukon
mukaisten välimatkojen päähän sellaisesta taimikkovaiheen ohittaneesta
metsiköstä, jonka puuston tilavuudesta yli 30 prosenttia on mäntyä
7) mäntypuutavarapinon pintaosa peitetään vähintään 50 senttimetrin
paksuisella lehtipuukerroksella tai kaarnoittumattomasta mäntypuusta
muodostuvalla kerroksella ennen pystynävertäjien parveilua
8) kuusipuutavara peitetään vähintään 50 senttimetrin paksuisella
lehtipuukerroksella tai kaarnoittumattomasta mäntypuusta muodostuvalla
kerroksella ennen kirjanpainajien parveilua
9) puutavaralle suoritetaan muita toimenpiteitä, joilla on vastaavan kaltaisia
vaikutuksia, siten, ettei puutavarasta pääse merkittävästi leviämään
metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu mäntypuutavara on sijoitettava
seuraavan taulukon mukaisesti:
Mäntypuutavaravaraston
koko

Siemen- tai
suojuspuumetsikkö
taikka nuori
kasvatusmetsikkö

Muu taimikkovaiheen
ohittanut metsikkö

enintään 100 m³

200 m

100 m

yli 100 m³

400 m

200 m
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