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Tietotuotekuvaus
Tietotuote
Metsänkäyttöilmoitukset

Tuottaja
Suomen metsäkeskus

Tuotteen kuvaus
Metsänhakkuusta on metsälain mukaan tehtävä ilmoitus Metsäkeskukselle.
Uudistamishakkuuta suunniteltaessa ilmoitetaan myös tulevat uudistamistoimet.
Maanomistajan tai hänen valtuuttamansa toimijan on tehtävä
metsänkäyttöilmoitus myyntihakkuusta tai puunkorjuusta vähintään 10 päivää
ennen hakkuun aloittamista. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta.
Metsänkäyttöilmoitus on luonteeltaan hakkuuaikomus. Ilmoitettua toimenpidettä
ei ole velvoite tehdä.
Metsänkäyttöilmoituskuviot ovat vektorimuotoista (polygon) paikkatietoaineistoa,
jonka koordinaattijärjestelmänä on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067).
Jakeluformaattina on käytössä OGC GeoPackage (1.2).
Metsänkäyttöilmoituskuvioiden tarkempi tietokantakuvaus ja koodisto on kuvattu
erillisessä dokumentissa.

Tietolähde
Metsänkäyttöilmoituskuviot ovat peräisin Suomen metsäkeskuksen
tietojärjestelmästä.
Metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä Metsäkeskukseen vastaa maanomistaja,
mutta usein hakkuuoikeuden haltija tai leimikonsuunnittelija laatii ilmoituksen
maanomistajan valtuuttamana.
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Tiedon päivitysrytmi
Metsänkäyttöilmoituksia päivitetään 4 kertaa päivässä alkaen klo 01.00, 07.00,
13.00 ja 19.00. Rajapinnoille päivitys kestää noin 10 min riippuen päivitettävien
metsänkäyttöilmoitusten määrästä.
Ladattaviin aineistopaketteihin päivittyneet metsänkäyttöilmoitukset ilmestyvät
päivittäin käyttökatkon klo 05.30-06.30 aikana.

Luotettavuus
Metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä Metsäkeskukselle vähintään 10 vuorokautta
ennen hakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Ilmoitus on
voimassa kolme vuotta. Metsäkeskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen
edellä mainitusta määräajasta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä esimerkiksi
kotitarvehakkuusta eikä pienikokoisen keskiläpimitaltaan enintään 13 cm:n
puuston hakkuusta elleivät ne kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön.
Ilmoituksessa on yksilöitävä hakkuualueen laajuus ja hakkuutapa. Hakkuutapoja
ovat esimerkiksi metsän harventaminen, pienaukkohakkuu ja uudistushakkuu.
Ilmoitettu alue voi osittain tai kokonaan jäädä hakkaamatta. Tästä ei tarvitse
ilmoittaa Metsäkeskukselle. Toteutunut metsänhakkuun alue voi poiketa
ilmoitetusta. Yleensä poikkeama näissä on noin 0−10 prosenttia pinta-alasta.

Saatavuus ja käyttöehdot
Metsänkäyttöilmoituksia voi ladata aineistopaketteina karttalehti-, kunta- ja
maakuntatasolla Metsäkeskuksen Paikkatietoaineistot-sivulta.
Metsänkäyttöilmoitusten WMS/WFS-rajapinta löytyy Metsäkeskuksen Rajapinnatsivulta.
Metsänkäyttöilmoituksista on tehty karttapalvelu.
Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä
4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti
kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on
merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Esimerkiksi: Sisältää Suomen
metsäkeskuksen [aineisto] aineistoa 01/2020.
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Hinnoittelu
Maksuton

Yhteystaho
Metsäkeskuksen asiakastuki (asiakastuki@metsakeskus.fi)
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