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Yleistä

• Ympäristötuki on korvaus metsänomistajalle 
hakkuutulonmenetyksistä kohteista, jotka

1. ovat metsälain 10§:n mukaisia erityisen arvokkaita 
elinympäristöjä tai 

2. jotka metsänomistaja päättää suojella 
vapaaehtoisesti määräajaksi osana Metso-
ohjelman toteuttamista.



Hakeminen

• Y-tuki haetaan Suomen metsäkeskuksesta ja 
hakuprosessin voi käynnistää

– Metsään.fi-palvelussa tekemällä suojeluselvityspyynnön, joka 
ohjautuu Metsäkeskuksen asiakasneuvojalle.

• Vaihtoehtoisesti voi laittaa ympäristötukivalmistelun kirjallisesti vireille 
Metsäkeskukselle sähköpostilla tai palauttamalla esitäytetyn 
ympäristötukihakemuksen. 
https://www.metsakeskus.fi/fi/lomakkeet/ymparistotukihakemus

– Hakemuksessa on esitäytettävä kohdat omistustiedoista ja tiedot kiinteistöistä, joille 
tukea haetaan.  Liitteeksi kartta kuvioista.  Valmistelun edetessä kohteet tarkentuvat. 

– Metsään.fi-palvelussa jättämällä palvelupyynnön 
ympäristötukihakemuksen valmistelusta haluamalleen 
palveluntarjoajalle.
• Vaihtoehtoisesti voi ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä palveluntarjoajiin: 

metsäpalveluyritykset ja palveluyrittäjät, metsänhoitoyhdistykset, 
metsäyhtiöt

https://www.metsakeskus.fi/fi/lomakkeet/ymparistotukihakemus


Metsälain erityisen arvokkaat kohteet

• Tällä hetkellä ympäristötuella rahoitettavan kohteen tulee 
olla metsämaata, kitu- ja joutomaan kohteille ei saa tukea

– Metsälain 10§ kohteet ovat luonnontilaisien tai luonnontilaisen 
kaltaisia, pienialaisia ja ympäristöstään selkeästi erottuvia:

• Lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien välittömät 
lähiympäristöt

• Lehto- ja ruohokorvet, metsäkorte- ja muurainkorvet, letot, 
vähäpuustoiset kitu- ja joutomaan suot sekä rantaluhdat

• Rehevät lehtolaikut

• Kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla

• Syvät rotkot ja kurut

• Jyrkänteet välittömine alusmetsineen

• Kitu- ja joutomaiden harvapuustoiset hietikot, kalliot, kivikot ja 
louhikot



METSO-ohjelman mukaiset arvokkaat kohteet

• Ympäristötukea voi saada mm. 

– monimuotoisuudelle merkittäviin runsaslahopuustoisiin kangasmetsiin

– monimuotoisuudelle merkittäville luonnontilaisille tai luonnontilaisen 
kaltaisille soille

• Ominaispiirteitä edellisiin kohteisiin

– paljon pystyyn kuolleita tai maassa lahoavia puita ja hakkuusta on pitkä 
aika 

– metsässä on eri-ikäisiä ja kokoisia puita

– maapohja on rehevää tai soistunutta, esimerkiksi lehtoa, korpea tai 
rämettä

– metsässä on vanhoja ja/tai järeitä koloisia havu- ja lehtipuita etenkin 
haapoja tai jaloja lehtipuita

– metsässä on lehtolajistoa tai erityistä ravinteisuutta vaativaa lajistoa



Lisätietoja ympäristötuesta saat 
Metsäkeskuksen ja Metso-ohjelman 
verkkosivuilta sekä asiakasneuvojilta

– Ympäristötuki | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

– Ympäristötukiesite

• https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/ymparisto
tukiesite.pdf

– Ympäristötukihakemus | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

– METSO –ohjelman verkkosivut

• Metsonpolku

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/kemera-tuet/ymparistotuki
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/ymparistotukiesite.pdf
https://www.metsakeskus.fi/fi/lomakkeet/ymparistotukihakemus
https://www.metsonpolku.fi/fi-FI


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

