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Joutoalue, metsämaa 

ja maatalousmaa



• Maatalousmaata ovat:

› alueet, joille on haettu vuoden 2019 jälkeen yhtä tai useampaa EU:n 

maataloustukijärjestelmään kuuluvaa tukea ml. kansallisesti 

rahoitettavat tuet

› maatalouden ympäristösopimusalat (suojavyöhyke, maisema, luonnon 

monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppi, kosteikko tai 

luonnonlaidun)

Metsitystukea ei maatalousmaalle



• Maatalousmaata ei ole alue

› joka on poistettu viljelykäytöstä; ja

› jolle ei ole haettu EU:n kokonaan tai osittain rahoittamaa 

maataloustukea vuoden 2019 jälkeen; tai

› jolle on haettu EU:n kokonaan tai osittain rahoittamaa maataloustukea 

vuoden 2019 jälkeen, mutta 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

Metsitystukea ei maatalousmaalle



• Metsämaata, jolle tukea ei voida myöntää, on:

› Tilastokeskuksen maankäyttöluokituksen mukainen 

metsämaa (F11) = puun tuottamiseen käytettävä tai 

käytettävissä oleva maa, jolla puuston kasvu on keskimäärin 

vähintään 1,0 m3/ha/v

› puuntuotannollisesti vähätuottoinen ojitettu turvemaa (kitumaa 

tai joutomaa), jolla ei metsälain 5 a §:n 2 momentin mukaan 

tarvitse täyttää uudistamisvelvoitetta

Metsitystukea ei metsämaalle



• Metsämaahan (F11) sisältyvät:

› tilapäisesti puuttomat tai vähäpuustoiset alat (uudistusalat, tuhoalueet 

ym.)

› pinta-alaltaan vähäiset tai tilapäiset varastoalueet tms. metsätalouden 

tukitoimintoalueet

› aiemmin muuhun maankäyttöluokkaan kuuluneet alueet, joille on 

metsänviljelyllä aikaansaatu elinkelpoinen taimikko

› sellaiset entiset maatalousmaat

› jotka on istutettu metsälle tai jotka ovat metsittyneet

› joilla vesottuminen estää luontaisen metsittymisen tai viljellen 

toteutettavan metsittämisen

› ”Metsittymisellä tarkoitetaan kehityskelpoisen taimikon luontaista 

syntymistä alueelle. Vesottumisella tarkoitetaan sellaisen vähäarvoisen ja 

kehityskelvottoman lehtipuuston syntymistä alueelle, joka estää 

kehityskelpoisen metsän syntymisen luontaisesti tai viljellen ilman 

raivaustoimenpiteitä.” (Käyttämätön maatalouden maa, E21)

Metsitystukea ei metsämaalle



• (jatkuu …) Metsämaahan (F11) sisältyvät:

› alueet, jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan ja joissa em. 

tuottovaatimus 1 m3/ha/v täyttyy

› esim. turvetuotantoalueet ja muut ei-maisemoidut maa-ainesten ottoalueet, 

joiden käyttö on päättynyt, kuuluvat luokkaan G2 (muu maa), ellei niitä voida 

pitää metsätalouden maana

Metsitystukea ei metsämaalle



MAATALOUSMAA MUUSSA KUIN MAA- TAI METSÄTALOUS-

- Pysyvien nurmien, laidunten tai viljelykasvien ala KÄYTÖSSÄ OLEVA ALUE

- Ympäristösopimusten ala (suojavyöhykkeet, - Esim. turvetuotantoalue, muu maa-ainesten

kosteikot ym.) ottoalue, varastoalue

KÄYTÖSTÄ POISTUNUT MAATALOUSMAA ALUEEN KÄYTTÖ LOPPUNUT

- Viljelykäytöstä ennen metsitystuen hakemista

poistunut alue, jolle ei ole: - Vesottunut - Metsitetty tai metsittynyt

- haettu maataloustukea 2019 jälkeen enint. lievästi        luontaisesti

- haettu maataloustukea 2019 jälkeen, mutta: - Vesottunut voimakkaasti

- viljelykunto on heikko, pinta-ala enintään 1 ha, (taimikon aikaansaaminen

rajoittuu ainakin pääosin metsämaahan jne. edellyttää raivaamista)

- Metsittynyt luontaisesti - Vesottunut enint.

- Metsitetty istuttamalla tai kylvämällä lievästi (esim. sarka-

- Vesottunut voimakkaasti (taimikon               ojat paikoitellen)

aikaansaaminen edellyttää raivaamista)

METSÄMAA, ei tukea ”JOUTOALUE”, tuki voidaan myöntää, METSÄMAA, ei tukea

kun ehdot täyttyvät

Metsitystukeen hyväksyttävä alue


