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13 § Ennen tukipäätöstä hankittava lausunto

▪ Metsäkeskuksen on pyydettävä ennen 14 §:ssä tarkoitetun tukipäätöksen tekemistä 

toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lausunto hakemuksesta.

▪ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lausunnossaan otettava kantaa 6 §:n 1 

momentin 3–6 kohdassa säädettyjen edellytysten toteutumiseen sekä tarvittaessa 5 

§:n 4 momentin asiakokonaisuuksiin ja metsitettävän alueen vesitalouteen. Jos 

hakemus kohdistuu kokonaisuudessaan entiselle turvetuotantoalueelle, lausunnossa 

ei kuitenkaan tarvitse ottaa kantaa 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyn 

edellytyksen toteutumiseen. Lausunto on sitova



6 § Metsitystuen myöntämisen edellytykset

▪ Metsitystuen myöntämisen edellytyksenä 5 §:ssä säädetyn lisäksi on, että alue, jolle metsitystukea haetaan:

▪ 3) on sellainen, että sen metsitys ei heikennä luonnon monimuotoisuutta;

▪ 4) on sellainen, että sen metsitys ei olennaisesti vaikeuta avoimen maaseutumaiseman säilyttämistä eikä ole 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisia kaavarajoitteita;

▪ 5) ei ole aiemmin ollut metsitettynä valtion rahoituksella maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista 
toimenpiteistä annetun lain (1303/1994) 15 §:n 2 momentin nojalla pellon metsittämisestä annettujen 
säännösten tai kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla ja uudelleen raivattu 
maatalousmaaksi taikka muutoin ollut metsitykseen liittyen julkisen tai yksityisen rahoituksen kohteena taikka 
ei ole samanaikaisesti vireillä olevan muun julkiselle tai yksityiselle toimijalle toimitetun hakemuksen kohteena 
metsittämistä varten lukuun ottamatta 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua toimintatapaa.

▪ 6) on sellainen, että sillä ei ole aloitettu mitään metsittämisen perustamistoimenpiteitä.



5 § Metsitystukeen hyväksyttävä alue

▪ Maatalousmaalla ei kuitenkaan tarkoiteta viljelykäytöstä poistettua aluetta, joka ei ole 

ollut Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien tukijärjestelmien 

hakemuksen kohteena vuoden 2019 jälkeen. Maatalousmaalla ei myöskään tarkoiteta 

ennen metsitystuen hakemista viljelykäytöstä poistettua aluetta, joka on ollut edellä 

tarkoitetun tukihakemuksen kohteena vuoden 2019 jälkeen, jos alueen viljelykunto on 

heikko, koko on enintään yksi hehtaari rajoittuen kokonaisuudessaan tai pääosin 

metsämaahan ja alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuutta tai muuta 

vastaavaa kasvillisuutta mutta alue ei kuitenkaan ole tässä laissa määriteltyä 

metsämaata
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