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Metsitystuen kohteet, tukitasot 

ja ehdot



• Tukea voidaan myöntää yksityisille maanomistajille (vrt. 

kemera-laki)

› luonnollinen henkilö maanomistajana sekä hallintaoikeuden ym. 

vastaavan oikeuden haltijana

› yhteisö, yhteenliittymä ja kuolinpesä:

› jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä; 

ja

› jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai 

metsätalouden harjoittaminen

› säätiö, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai 

metsätalouden harjoittaminen

› yhteismetsän ja yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista 

vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa

• Ei voida myöntää rahastoille

Tuensaajat



• Vähintään 0,5 ha suuruinen yhtenäinen, keskimäärin vähintään 20 

metriä leveä ala

• Saman alan metsittämiseksi ei ole myönnetty aiemmin rahoitusta

• Jos ala on ollut maataloustukijärjestelmän piirissä olevaa 

maatalousmaata, ehtona on, että:

› alalle ei ole haettu pinta-alaperusteisia maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen 

ja se on poistettu viljelykäytöstä 

› alalle on haettu em. tukia vuoden 2019 jälkeen ja se on poistettu viljelykäytöstä 

ja seuraavat ehdot täyttyvät:

› alueen viljelykunto on heikko

› alueen pinta-ala on enintään 1 ha

› alue rajoittuu kokonaisuudessaan tai pääosin metsämaahan; ja

› alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuutta tai muuta vastaavaa 

kasvillisuutta

• Käytettävä puulaji ja metsänviljelyaineiston alkuperä on kasvupaikalle 

sopiva 

Metsitettävien kohteiden vaatimukset, tiivistelmä



• Ala on luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva

• Olemassa olevien ojien kunnostaminen ja niihin liittyvät vesitalouden 

järjestelyt on sallittu, sen sijaan uudisojitusta ei hyväksytä

• Ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden metsittämiseen ei 

myönnetä tukea

› esim. niittyjä, ahoja, ketoja ja hakamaita ei tule metsittää

› valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on rajattu pois tuen piiristä

› kaavarajoitteet on otettava huomioon.

• Tuen tavoitteena on pysyvän metsäalan aikaansaaminen, joten tukea ei 

myönnetä esim. joulukuusiviljelmille. Velvoite säilyttää alue 

metsämaana ja huolehtia sen hoidosta (metsitysvelvoite) kestää 10 

vuotta.

Metsitettävien kohteiden vaatimukset, tiivistelmä



• Metsitys on toteutettava kylvämällä tai istuttamalla, tukea ei voi 

saada luontaiseen uudistamiseen

› vain istuttamalla turvepohjaisilla alueilla (pl. entiset 

turvetuotantoalueet) ja entisillä kivennäismaan maatalousalueilla

• Kasvatustiheyden on oltava puulajista riippuen 1300—2500 

tainta/ha

• Istutustiheyden on aina oltava vähintään 1000 tainta hehtaarille

• Ennen metsityksen on tarvittaessa tehtävä:

› maanpinnan käsittely

› metsityslannoitus

› pintakasvillisuuden torjunta

› lievästi vesoittuneilla alueilla vesojen raivaaminen (voimakkaasti 

vesoittuneille alueille ei tukea)

Metsityksen toteuttaminen



• Tukea haetaan kirjallisesti Metsäkeskukselta

• Hakemuksen sisällöstä säädetään yksityiskohtaisesti 

MMM:n asetuksella

› tuki myönnetään sillä ehdolla, että metsitys toteutetaan 

hakemuksen ja/tai Metsäkeskuksen edellyttämien korvaavien 

toimenpiteiden mukaisena

• Ennen päätöksen tekemistä Metsäkeskus pyytää 

lausunnon ELY-keskukselta

› lausunto on sitova

• Toimenpiteet saadaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun 

metsäkeskus on myöntänyt tuen

› myös silloin, kun haetaan vain hoitopalkkiota

Tuen hakeminen ja myöntäminen



• Asetusluonnos (lausuntoaika päättyi 8.12.2020)

• Luonnoksen mukaan metsitystuen kustannuskorvaus olisi:

› 2000 euroa/ha turvepohjaisilla alueilla

› 1500 euroa/ha kivennäismailla

› 1500 euroa/ha entisillä turvetuotantoalueilla, kun metsitys toteutetaan 

istuttamalla

› 1000 euroa/ha entisillä turvetuotantoalueilla, kun metsitys toteutetaan 

kylvämällä

› 1800 euroa/ha, kun metsityksessä käytetään kivennäismailla jaloa 

lehtipuuta tai tervaleppää vähintään 25 % pääpuulajin 

vähimmäiskasvatustiheydestä

• Metsitystuen hoitopalkkio olisi 900 euroa/ha (kahdessa erässä 

450+450 euroa)

Tuen määrä



• Metsitys on toteutettava ja toteutusilmoitus toimitettava 

Metsäkeskukselle viimeistään tukipäätöksen antamista 

seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun mennessä

• Kustannuskorvaus maksetaan kertakorvauksena 

toteutusilmoituksen perusteella

• Hoitopalkkio maksetaan kahdessa saman suuruisessa 

erässä 2 ja 8 vuoden kuluttua siitä, kun kustannuskorvaus 

on maksettu

• Metsäkeskus tekee maksamisesta erillisen päätöksen, jos 

tukea ei voida maksaa tukipäätöksen tai 

toteutusilmoituksen mukaisena

Tuen maksaminen



• Alueen uusi omistaja tai haltija tulee tuensaajan 

oikeusasemaan

› metsitysvelvoite (taimikon jälkihoitovelvollisuus ja velvollisuus 

säilyttää alue metsämaana) ja siihen liittyvä tuen 

palauttamisvelvollisuus siirtyy

› tuen takaisinperintä kohdistuu siihen, joka ei omistus- tai 

hallinta-aikanaan ole noudattanut metsitystuen ehtoja ja 

metsitysvelvoitetta

Omistajan tai haltijan vaihtuminen


