
 
 

OMAMETSÄ-SOVELLUS KORVAA METSÄSELAIMEN MAALISKUUSSA 2022 

 

Suosittu Metsäselain-sovellus korvautuu OmaMetsä-palvelulla joka on kaikkien Suomen 
metsänhoitoyhdistysten jäsenten käytössä maaliskuusta 2022 lähtien. Metsäselain toimii 
vielä vähän aikaa, mutta sitä ei voi enää ladata. 

OmaMetsästä löydät metsätilasi tiedot, puustotiedot, arvion puuston arvosta, peruskartan ja 
metsätilan ilmakuvan, puun hintatiedot sekä ajankohtaisia blogeja. Voit ottaa yhteyttä 
alueneuvojaasi ja pyytää tarjousta metsänhoitopalveluista tai käynnistää puukaupan sekä 
tutustua palveluihin. Kehitystyön edetessä OmaMetsästä löytyvät sopimukset, 
mittaustodistukset, myyntitositteet, hiilitasetiedot kuviokohtaisesti sekä verotukseen 
liittyvät asiat. Lisäksi voit jatkossa allekirjoittaa sopimuksia sähköisesti ja valtuuttaa toisen 
hoitamaan metsäasioitasi. Voit myös merkitä tärkeitä paikkoja esim. sienipaikkasi sekä liittää 
mukaan kuvaa ja tekstiä. 

Palveluun voi nyt käydä kirjautumassa molemmilla kieliversioilla. Kirjautuminen tapahtuu 
kuten muissa verkkopalveluissa niin että rekisteröidytään ja luodaan käyttäjätiliä. Jotta saa 
kytkettyä omistamansa kiinteistöt palveluun pitää vielä kirjautua kerran pankkitunnuksilla. 
Tässä vaiheessa metsänomistaja näkee metsäkeskuksen avointa kuviodataa. Jotta saa 
kytkettyä oman metsäsuunnitelman palveluun pitää ilmoittaa metsäreviirille joko palvelun 
kautta tai mielellään ennen rekisteröitymistä niin että metsäsuunnitelmat voidaan kytkeä 
palveluun metsäreviirin puolelta. Jos metsänomistaja omistaa metsätilojansa yksin tämä 
hoituu helposti. Jos metsäkiinteistöjä omistaa esimerkiksi avioparin kanssa pitää 
metsäreviirin puolelta tehdä vähän kytkentöjä jotta voidaan varmistaa että omistaja näkee 
vain omistamiensa kiinteistöjen tiedot. Samoin jos on osakkaana kuolinpesässä tai 
yhtymässä on hyvä ilmoittaa metsäreviirille etukäteen jotta kirjautuminen palveluun käy 
sujuvammin ja saa metsäsuunnitelmat näkyviin kerralla. Samalla tavalla kuin 
Metsäselaimessa palvelusta saa parhaan hyödyn jos on olemassa suhteellisen tuore 
metsäsuunnitelma. 

Kaikki palvelut jota OmaMetsä tarjoaa ei tietysti tarvitse käyttää. Yhteyttä saa tuttuun 
tapaan omaan alueneuvojaan puhelimitse ja sähköpostilla myös tästä eteenpäin. Kannatta 
siis käyttää ne osat palvelusta josta on itselle hyötyä. OmaMetsä-palvelua kehitetään koko 
ajan uusilla ominaisuuksilla ja oma paikallinen reviirin alueneuvoja joka yleensä tuntee 
metsän hyvin ei välttämättä tunne kaikkia mahdollisia ongelmatilanteita teknisellä puolella. 
Silloin kehittämispäällikkö Henrik Holmberg vastaa mielellään kysymyksiin ja yrittää selvittää 
asioita.  

 

 

 

 



 
 

VOIT OTTAA PALVELUN KÄYTTÖÖN SEURAAVASTI: 

1. Siirry osoitteeseen www.omametsa.fi 
2. Uutena käyttäjänä luot käyttäjänimen ja hyväksyt käyttöehdot. 
3. Rekisteröidy sähköpostilla ja luo salasana (vähintään 8 merkkiä). 
4. Saat vahvistuskoodin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Syötä koodi palveluun. Jos 

tämä kestää jonkin aikaa, tarkista sähköpostisi roskapostikansio jos viesti on mennyt 
sinne. 

5. Ensimmäisellä kirjautumisen aikana sinun on tunnistettava itsesi vahvan 
tunnistamisen kautta (pankkitunnukset). Tämän jälkeen palvelu hakee kaikki 
kiinteistöt jotka omistat maanmittauslaitoksen tietokannoista (myös esim. tontit, 
jotka eivät ole metsämaata). Reviirillä ei välttämättä ole tietoa kaikista omistamistasi 
kiinteistöistä. 

6. Mene palvelussa Omat tiedot -> Jäsenyystiedot (alhaalla). Jos jäsenyystiedot 
puuttuvat valitaan Södra skogsreviret listasta ja painetaan nappia Lähetä pyyntö 
puuttuvan jäsenyyden tarkistuksesta, silloin metsäreviirille menee viesti että tietoja 
pitää linkittää. Jos ei tee tätä palvelussa näkyy avointa kuviodataa joka on tehty 
laserskannaus-menetelmällä. Metsätiedon lähde palvelussa pitää olla MHY:n 
metsäsuunnitelma jos kaikki on mennyt oikein.  

 
 

OMAMETSÄ-SOVELLUS PUHELIMESSA TAI TABLETILLA 

Android-laitteilla haetaan OmaMetsä-sovellus Play-kaupasta. Lataa sovellus ja kirjaudu 
samoilla tunnuksilla kuin verkkopalvelussa. 

IOS-käyttäjille (iPhone) ei ole vielä mobiilisovellusta olemassa. Safari-selaimessa valitaan 
jakamispainiketta (kuva alhaalla) ja sieltä valitaan toiminto Lisää Koti-valikkoon. Silloin 
OmaMetsä toimii kuin mobiilisovellus. IOS-käyttäjillä on välillä esiintynyt ongelmia saada 
GPS-paikannus toimimaan ja silloin täytyy muuttaa asetukset Safarissa. 

 


