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Tietoa metsitystuesta

• Tarkoitettu ns. joutoalueiden metsitykseen
– Esim. viljelystä poistuneet pellot ja entiset turvetuotantoalueet

• Metsitystuki on pinta-alaperusteinen, kiinteä korvaus

– Korvauksessa huomioidaan maalaji, uudistamistapa ja puulajivalinta

– Koostuu kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta

• Kustannuskorvaus maksetaan keskimääräisenä toteutuksen jälkeen:               
1 000, 1 500, 1 800 tai 2 000 €.  

• Hoitopalkkio kahdessa erässä yht. 900 €, 2. ja 8. vuoden jälkeen

• Tukea on haettava ennen toimenpiteiden aloittamista ja  
työt voi aloittaa myönteisen tukipäätöksen jälkeen.

– Tarkat säädökset puulajeista, muokkauksesta, kylvöstä, istutuksesta jne. 

– Entisille turvetuotantoalueille lähtökohtaisesti tuhkalannoitus. 

– Luontaista uudistamista ei tueta.

• Myönnetään de minimis –tukena
– Hakijan de minimis-tukien yhteismäärälle on yläraja (200 000 €/3 v.)

– Muita de minimis-tukia: metsälahjavähennys, monet avustukset ja yritystuet 



Tietoa metsitystuesta jatkuu

• Töiden toteuttamisen jälkeen on tehtävä toteutusilmoitus 
Metsäkeskukselle päätöksessä ilmoitetussa määräajassa.

• Velvoitteet  (siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle)

– Metsitystuen hakijan on sitouduttava 10 vuoden ajan

• huolehtimaan jälkihoidosta (heinäntorjunta, täydennysistutus tai –kylvö, 
terveyslannoitus, varhaisperkaus)

• säilyttämään alue metsämaana metsälain säännöksiä noudattaen

– Tositteisiin perustuvat muistiinpanot tai kirjanpito on säilytettävä 10 vuotta.

– Tuki on palautettava, jos käyttö metsämaana lopetetaan 10 v. aikana. 

• Tukea voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti hakupalvelussa
– Metsitystuen hakeminen | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

– Metsitystuen hakupalvelu (metsakeskus.fi).

• Lisätietoja metsitystuesta
– Metsäkeskus: Tietoa metsitystuesta | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

– Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla taustatietoa ja linkit lakiin ja asetukseen: 
https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys

https://www.metsakeskus.fi/fi/palvelut/metsitystuen-hakeminen
https://metsitystuki.metsakeskus.fi/
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/metsitystuki/tietoa-metsitystuesta
https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys


Tuen edellytyksiä

• Tukea ei myönnetä metsämaalle.

– Huomioitavaa on, että entiset pellot, joille on luontaisesti syntynyt puustoa  tai 
pajukkoa ojavarsien lisäksi keskelle sarkaa, ovat metsämaata.

• Jos keskellä sarkoja ei ole puustoa/pajukkoa tai vain yksittäisiä 
vesakkopuskia, tuki on mahdollinen riippuen vapaasta sarkaleveydestä ja 
ojanvarsien puustosta.

• Metsitystuen myöntäminen edellyttää, että:

– Alue on yhtenäinen, vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 
20 metriä leveä.

– Alue on luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.

– Alueella ei ole aloitettu metsityksen toimenpiteitä ennen metsitystuen 
hakemuksesta tehtyä päätöstä.

– Saman alueen metsittämiseksi ei ole myönnetty tai haettu muuta rahoitusta.

– Kaavamerkinnät tai -määräykset, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seikat ja 
maisemansuojelu eivät estä metsitystä.



Tuen edellytyksiä jatkuu

• Metsäkeskus pyytää ely-keskukselta lausunnon ennen 
päätöksen tekemistä.

• Metsitettävälle pellolle tai peltoheitolle ei ole haettu 
maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.

– Metsitystuki voi olla mahdollinen vaikka tukea olisikin 
haettu 2019 jälkeen, jos

• alue on poistettu viljelykäytöstä ennen metsitystuen hakemista

• alueen viljelykunto on heikko

• alueen koko on enintään 1 hehtaari

• alue rajoittuu kokonaisuudessaan tai pääosin metsämaahan

• alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuutta tai muuta 
vastaavaa kasvillisuutta.



www.metsäkeskus.fi
www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Lisätietoja ja henkilökohtaista 
neuvontaa:

Seppo Moilanen

metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja

Suomen metsäkeskus

040 7322 048 

seppo.moilanen@metsakeskus.fi

Lisätietoja ja henkilökohtaista 
neuvontaa:

Tapani Tuikka

metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja

Suomen metsäkeskus

044 7104 393 

tapani.tuikka@metsakeskus.fi

http://www.metsäkeskus.fi/
http://www.facebook.com/suomenmetsakeskus

