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Alunperin puuttoman tai vähäpuustoisen suon taikka 

perinneympäristön ennallistaminen uudistushakkuun yhteydessä, 

metsälaki 5 a § 

Tämä ohje koskee tilanteita, joissa alunperin puuton tai vähäpuustoinen suo taikka 
perinneympäristö ennallistetaan ja samalla tehdään uudistushakkuu. 

Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata:  

 mikä on ennallistamissuunnitelman sisältö 
 mikä on ennallistamissuunnitelman hyväksymismenettely 
 milloin metsänkäyttöilmoitus on tehtävä ja mikä on sen sisältö 

 

Ennallistamissuunnitelman sisältö  

Metsälain (1093/1996) 5 a §:n mukaan uudistamisvelvoitetta ei ole 
puuntuotannollisesti vähätuottoisella ojitetulla turvemaalla, jolla runkopuun 
vuotuinen kasvu on alle kuutiometrin hehtaaria kohden. Uudistamisvelvoitetta ei 
ole myöskään alueella, jolla ennallistetaan alun perin avoin tai harvapuustoinen 
suo taikka perinneympäristö. Ennallistamissuunnitelma pitää olla Metsäkeskuksen 
tai muun viranomaisen hyväksymä. 

Metsäkeskukseen on toimitettava ennallistettavaa aluetta koskevat aiemmat 
asiakirjat, joiden avulla voidaan varmistaa ennallistettavaksi ilmoitettavan alueen 
aiempi tila ja selvitys suunnitelluista toimenpiteistä ennallistamisen 
toteuttamiseksi. Ennallistettavan alueen aiemman tilan on oltava puuton tai 
vähäpuustoinen suo tai perinneympäristö. Selvitys suunnitelluista toimenpiteistä 
on ennallistamissuunnitelma. 

Vanhoja ilmakuvia, joiden avulla voi varmistaa ennallistettavaksi ilmoitetun alueen 
aiemman tilan, löytyy esim. MML karttapalveluista: 
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=1&coord=525406_7159061&mapLayers=8
01+100+default,3400+100+ortokuva:indeksi&timeseries=1950&noSavedState=true&show
Intro=false&lang=fi 

Ennallistamissuunnitelman sisältö on vapaamuotoinen. Ennallistamissuunnitelma 
voi sisältää esimerkiksi seuraavia asiakokonaisuuksia: 
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 maanomistaja ja kiinteistötiedot, ennallistamissuunnitelman laatija 
 kohteen kuvaus ja historiatieto (pinta-ala, puusto, ojituksen ajankohta, 

ojituksen vaikutus jne.) 
 suunnitellut toimenpiteet (aikataulu, hakkuiden toteutus, mitä puustoa 

jätetään, mitkä ojat tukitaan, patojen paikat, yms.) 
 ennallistumisen tavoite 
 ennallistamisen vesistö- ja ympäristövaikutukset 
 mahdolliset vaikutukset naapurikiinteistöihin 
 asiaa selventäviä kuvia ja karttoja 
 lausunnot ja lausuntopyynnöt muilta viranomaisilta 

Ennallistamissuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin on hyvä pyytää lausunto 
ELY-keskukselta ja tarvittaessa myös muilta viranomaisilta (esim. kunta). Nämä 
lausunnot ja lausuntopyynnöt lähetetään myös Metsäkeskukseen. Mikäli 
ennallistamissuunnitelman liitteenä ei ole ELY-keskuksen lausuntoa, pyytää 
Metsäkeskus lausunnon itse. ELY-keskus voi lausua luonnonsuojelulain, vesilain, 
ympäristönsuojelulain tai maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta. Huom: Myös 
ELY-keskuksella on mahdollisuus tehdä päätös ennallistamissuunnitelmaan. Mikäli 
ELY-keskus on tehnyt päätöksen, eikä pelkkää lausuntoa, lähetetään päätös 
Metsäkeskukseen tiedoksi, eikä Metsäkeskus enää tee toista päätöstä.  

Metsäkeskuksen päätös ennallistamissuunnitelman hyväksymisestä 

Metsäkeskus tekee päätöksen ennallistamissuunnitelman hyväksymisestä. 
Metsäkeskus ei tee päätöstä uudistamisvelvoitteen raukeamisesta, koska 
uudistamisvelvollisuutta ei ole niillä vähätuottoisilla turvemailla ja 
ennallistettavilla kohteilla, joista säädetään metsälain 5 a §:n 2 momentissa.  

Mikäli hakkuu tehdään metsälain 5 b §:n mukaisessa erityiskohteessa, ei 
ennallistamissuunnitelmaa tarvitse hyväksyttää Metsäkeskuksessa. Metsälain 5 b 
§:ssä säädettyihin erityiskohteiden hakkuisiin ei liity uudistamisvelvoitetta. 

Metsäkeskuksen päätös ennallistamissuunnitelman hyväksymisestä on maksuton. 
Päätöksen liitteenä on valitusosoitus siihen hallinto-oikeuteen, missä pääosa 
ennallistettavan alueen kiinteistöistä sijaitsee.  

Metsänkäyttöilmoitus ennallistamissuunnitelman hyväksymisen jälkeen 

Ennallistamissuunnitelman hyväksymisen jälkeen Metsäkeskukseen on 
toimitettava metsänkäyttöilmoitus, jossa ennallistettavien kuvioiden hakkuutapa 
on avohakkuu ja hakkuun tarkoitus on uudistushakkuu. Metsänkäyttöilmoituksen 
lisätiedoissa on ilmoitettava, että uudistushakkuu kohdistuu kokonaan tai osittain 
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ennallistettavaan elinympäristöön, jolla ei ole uudistamisvelvoitetta. Hakkuutapa 
voi olla avohakkuu, vaikka puustoa jätettäisiinkin. Vähätuottoisille ojitetuille 
turvemaille on jätettävä vähintään 20 runkoa hehtaarilla ja ennallistamisen 
yhteydessä suositellaan jätettäväksi ennen ojitusta syntynyttä puustoa ja 
lahopuustoa. 

Mikäli metsänkäyttöilmoitus on ehditty toimittaa Metsäkeskukseen ennen 
ennallistamissuunnitelman hyväksymistä, pyytää Metsäkeskus tarvittaessa 
täydentämään metsänkäyttöilmoitusta tai lähettämään uuden 
metsänkäyttöilmoituksen. 

Mikäli ennallistettavalla kohteella ei tehdä hakkuita, ei tarvita myöskään 
metsänkäyttöilmoitusta. Poikkeus: ennallistettavalla kohteella voi olla metsälain 
10 § kohteita, jolloin metsänkäyttöilmoitus on tehtävä. Metsälain 10 § kohteiden 
käsittely on tällöin huomioitava myös ennallistamissuunnitelmassa. 

Ennallistamissuunnitelmaa tai päätöstä ennallistamissuunnitelmaan ei tarvita, jos 
kyseessä on vähätuottoinen kitu- tai joutomaan ojitettu suo, joka jätetään 
palautumaan luonnontilaiseksi uudistushakkuun jälkeen, eikä kohteella tehdä 
uudistushakkuun lisäksi muita ennallistamistoimenpiteitä.  Metsänkäyttöilmoitus 
on silti tehtävä. 

Metsäkeskus voi tehdä päätöksen ennallistamissuunnitelman hyväksymisestä vain 
koskien alueita, joilla sovelletaan metsälakia. Mikäli metsälaki ei ole voimassa, ei 
ole myöskään uudistamisvelvoitetta, eikä metsänkäyttöilmoitusta tarvitse toimittaa 
Metsäkeskukseen. 

 


