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METSO-KOHTEEN VÄLITYSLOMAKE METSÄAMMATTILAISELLE

1. Maanomistaja
Etunimi Sukunimi

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköposti

2. Kiinteistön tiedot
Tilan nimi Kiinteistötunnus

Kunta

3. METSO-kohteen yleiskuvaus
Rastita vaihtehto ja lisää arvioitu pinta-ala

Lehdot
ha

Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät
ha

Monimuotoisuudelle merkittävät suot
ha

Vesistöjen lähimetsät
ha

Tulvametsät ja metsäluhdat
ha

Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot
ha

Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt 
ha

Harjujen paahdeympäristöt
ha

Puustoiset perinnebiotoopit
ha

Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet
ha

Muu monimuotoisuudelle merkittävä kohde tai merkittävää lajistoa, mikä?
ha

METSO-valintaperusteiden kriteerit täyttävän pinta-ala

I-luokka II-luokka  ha

III-luokka  ha

 ha

Muu pinta-ala  ha

KOHTEEN KOKONAISPINTA-ALA  ha

Ikä, vuotta 0-30 31-60 61-90 91-120 120+

Pinta-ala ha

Tarvittavien luonnonhoito- tai ennallistamistöiden tarpeellisuus
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4. METSO-kohde
METSO-kohteessa on

Lahopuuta: laho maapuu/pökkelöt/kelot/pystypuut/kolopuut/tuulenkaadot: tuoreet/vanhat
Vanhoja kookkaita lehtipuita: haapa/ koivut/ raita/ pihlaja/ lepät/tuomi/jalava
Jaloja lehtipuita: metsälehmus/vaahtera/jalava/saarni/tammi/pähkinäpensas 
Vanhoja kookkaita havupuita: lahovikaiset kuuset/kilpikaarnamännyt/ylispuumännyt
Palanutta järeää puuainesta
Lehtoisuutta/korpisuutta/lähteisyyttä /tihkuisuutta/luhtaisuutta/lettoisuutta/muu pohjavesivaikutus 
Luonnontilaista/ennallistamiskelpoista vesitaloutta
Kalkkivaikutusta/ ravinteista kallioperää tai maaperää/ruohoisuutta/lehtopensaita
Puuston erirakenteisuutta/latvusaukkoisuutta/monipuolista puulajistoa
Pienvesiä/joen-/järven-/tai merenrantaa
Irtolohkareita/louhikkoa/jyrkänteitä/kalliotörmiä/jyrkkiä rinteitä

Kohteen lyhyt sanallinen kuvaus (esim. kasvupaikka/metsätyyppi, mahdolliset tiedot uhanalaisista lajeista muut luontoarvot)

Elävän puuston arviointi: puulajien osuudet (%)

Mänty Kuusi Koivu Haapa Muut lehtipuut

5. Puusto

6. Kuolleen puuston määrä

Kuollutta järeää (läpimitta yli 15 cm) maapuuta m3/ha

josta lehtipuuta m3/ha

Kuollutta järeää (läpimitta yli 15 cm) pystypuuta m3/ha

josta lehtipuuta m3/ha

Palanutta tai hiiltynyttä puuta m3/ha
7. Muuta
Kohteeseen sisältyy metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä

Ei Kyllä
Jos kyllä, niin mitä?

Jos kyllä niin monta hehtaaria (noin)?

Etäisyys lähimmälle luonnonsuojelualueelle

Suojelualueen nimi

Kohteen monimuotoisuusarvoilla on sosiaalista tai taloudellista merkitystä (kuten virkistys, marjastus, metsästys, sienestys, 
maatilamatkailu)

Maanomistajalla on mahdollisuus/halukkuus tehdä tarvittaessa töitä luonnonarvojen turvaamiseksi kohteella
Kyllä Ei

8. METSO-kohdetta tarjotaan
Pysyväksi yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, jolloin alue jää maanomistajan omistukseen
Hankittavaksi valtion omistukseen luonnonsuojelualueeksi
Määräaikaiseksi rauhoitusalueeksi, jolloin alue jää maanomistajan omistukseen

9. Suostumus metsävarantotietojen ja niiden sijaintitietojen luovuttamiseen
Maanomistaja/-t antavat suostumuksensa siihen, että Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojärjestelmästä voidaan
luovuttaa metsävaratietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) mukaiset tämän METSO-tarjouksen käsittelyä varten
tarpeelliset metsävaratiedot sekä niiden sijaintitiedot tarjouksen välittävälle yhteistyötaholle sekä alueen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle.
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10. Tarjouksen välittäjä

Tämän METSO-tarjouksen on välittänyt

Nimi Organisaatio

Puhelin Sähköposti

Seuraavat liitteet ovat pakollisia: 
- kartta 
- kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot kuvioittain
11. Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys
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liikenne- ja ympäristökeskukselle.
10. Tarjouksen välittäjä
Tämän METSO-tarjouksen on välittänyt
Seuraavat liitteet ovat pakollisia:
-	kartta
-	kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot kuvioittain
11. Allekirjoitus
Allekirjoitus
Nimenselvennys
AHTi
PTY
LOMAKKEEN NIMI LOMAKENUMERO KIELIVERSIO
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Nykyinensivu: 
	Sivumäärä: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Tekstikenttä1: 
	Valintaruutu2: 0
	Numerokenttä1: 
	Tekstikenttä: 
	Paikka_aika: 
	Selvennys: 



