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Hakemus metsitystuen myöntämiseksi
Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta, 1114/2020
Hakemisen vaiheet
Tee hakemus kirjallisesti Metsäkeskukseen. Ennen metsityksen toimenpiteiden
aloitusta sinun tulee odottaa hyväksyttyä päätöstä metsitystuen myöntämisestä
Metsäkeskukselta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa haet pelkkää
hoitopalkkiota. Täytä lomake kokonaisuudessaan, vaikka haet vain hoitopalkkiota.
Tuen hakijan tiedot
Kuka voi olla tuen hakija?
Tukea voi hakea yksityinen maanomistaja. Yksityisellä maanomistajalla
tarkoitetaan:
•
•

•

•
•

•

luonnollista henkilöä
maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken
hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos
haltija on luonnollinen henkilö
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 osakaskunta ja yhteisaluelaissa tarkoitetun yhteisen alueen
osakaskunta, joiden osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden
omistuksessa
ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa,
jos heidän omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja jos
yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden
harjoittaminen.

Erityisen oikeuden haltijat voivat olla hakijoita silloin, kun he ovat luonnollisia
henkilöitä.
Hakemuksen kaikkien kiinteistöjen tulee olla saman omistajan / samojen
omistajien omistuksessa. Ilmoita vain ne omistajat hakijoiksi, jotka hakevat tukea
ja ovat sitoutuneet vastaamaan metsityksestä ja siihen liittyvistä vastuista ja
velvoitteista. Metsitystuen saaminen edellyttää, että vähintään 60 % kiinteistön
omistajista hakee tukea. Hakijoiden tulee olla luonnollisia henkilöitä.
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Yksinomistus
Jos hakija omistaa kiinteistöstä /kiinteistöistä 100 %, ilmoita hakijan yhteysja henkilötiedot.
Useita omistajia, kaikki osallistuvat tuen hakuun
Tuen hakijana on verotusyhtymä, jakamaton kuolinpesä tai muu
yhteenliittymä, kun kaikki osakkaat ovat mukana metsityksen toteuttamisessa
ja vastaavat yhdessä sen kustannuksista. Ilmoita yhteystietona osoite, johon
haluat Metsäkeskuksen lähettävän päätöksen ja muut hakemuksen
käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Suosittelemme laatimaan valtakirjan, jossa
yhtymän osakkaat valtuuttavat yhden osakkaan tuen hakuun. Valtakirjaa ei
tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä, jos esittää selvityksen asiamiehen
toimivallasta hakemuslomakkeella.
Jos hakijana on puolisot yhdessä, kiinteistön / kiinteistöjen lainhuudon pitää
olla molemmilla puolisoilla. Ilmoita päähakijan yhteystiedot
hakemuslomakkeella ja toisen hakijan yhteys- ja henkilötiedot liitteellä.
Samaan liitteeseen lisätään ilmoitus hakijoille myönnetyistä de minimis tuista, katso kohta Ilmoitus de minimis -tuesta. Liite on erillisenä tiedostona
Metsäkeskuksen verkkosivuilla lomakkeet -sivustolla metsitystuen lomakkeen
alla.
Useita omistajia, kaikki omistajat eivät osallistu tuen hakuun
Jos tukea ei hae koko yhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tulee hakemuksella
ilmoittaa vain ne henkilöt, jotka yhtymästä tai jakamattomasta kuolinpesästä
osallistuvat tuen hakuun. Lomakkeessa on kentät yhtä henkilöä/hakijaa
varten. Ilmoita päähakijan yhteys- ja henkilötiedot hakemuslomakkeella ja
muiden hakijoiden yhteys- ja henkilötiedot erillisellä liitteellä. Samaan
liitteeseen lisätään ilmoitus hakijoille myönnetyistä de minimis -tuista, katso
kohta Ilmoitus de minimis -tuesta. Liite on erillisenä tiedostona
Metsäkeskuksen verkkosivuilla lomakkeet -sivustolla metsitystuen lomakkeen
alla.
Yhteishankkeet
Metsitystukea ei voi hakea yhteishankkeille. Yhteishankkeella tarkoitetaan
hanketta, joka toteutetaan vähintään kahden sellaisen eri kiinteistön alueella,
jotka eivät kuulu samoille tuen hakijoille (maanomistajille). Yhteishankkeesta
on kyse esimerkiksi, kun hakemuksessa on mukana kiinteistö, jonka omistat
yksin sekä toinen kiinteistö, jonka omistat esimerkiksi sisaresi kanssa.
Sähköpostiosoite
Jos ilmoitat sähköpostiosoitteen ja suostut sähköiseen asiointiin, päätös
metsitystuen myöntämisestä lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
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Asiakasviite
Asiakasviite on vapaaehtoinen tieto. Asiakasviite on laatijan antama tunniste
hankkeelle, esimerkiksi hankenumero.
Henkilötunnus tai yhtymän y-tunnus
• Ilmoita hakijan henkilötunnus, kun hakijana on henkilö/henkilöitä, jotka
eivät muodosta verotusyhtymää tai kun kyseessä on jakamaton
kuolinpesä. Voit halutessasi ilmoittaa myös hakijan y-tunnuksen.
• Ilmoita hakijan y-tunnus, kun hakijana on koko yhtymä, yhteisö tai
yhteismetsä.

Laatijan tiedot
Hakemuksen laatijalla tarkoitetaan henkilöä, joka laatii hakemusasiakirjat. Täytä
laatijan nimi- ja yhteystiedot, mikäli laatija on eri henkilö kuin tuen hakija
(maanomistaja).
Selvitys asiamiehen toimivallasta
Asiamies on henkilö, jolla on valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa hakemusasiaa
varsinaisen tuen hakijan (maanomistajan) puolesta. Metsäkeskus toimittaa
päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat asiamiehelle. Jos
asiamiestä ei ole nimetty, asiakirjat toimitetaan hakijalle tämän ilmoittamaan
osoitteeseen.
Hakemuksen laatija toimii usein myös hakijan asiamiehenä. Jos asiamies ei
kuitenkaan ole itse laatinut hakemusta, hakemuksessa on ilmoitettava
mahdollisen laatijan tietojen lisäksi asiamiehen nimi ja yhteystiedot. Ilmoita
tällaisessa tapauksessa asiamiehen yhteystiedot hakemuksen lopussa olevassa
lisätietokentässä.
Hakemusasiaa hoitavan asiamiehen on esitettävä hakemuksessa riittävän yksilöity
selvitys asiamiehen oikeudesta edustaa päämiestään tai valtakirja. Valtakirja
lisätään hakemuksen liitteeksi. Yksilöidyssä selvityksessä on esitettävä ainakin,
mitä toimia asiamiehen valtuutus koskee, sekä mainittava mahdollisista
toimintakelpoisuutta koskevista rajoituksista. Riittävä yksilöinti on olennaista
erityisesti silloin, kun päätöksen perusteella maksettava tuki on tarkoitettu
tilitettäväksi asiamiehelle. Jos hakemukseen ei ole liitetty asiakirjaa, josta
asiamiehen valtuutus käy ilmi, esitetään tarvittava selvitys hakemuslomakkeella.
Merkitse lomakkeelle päivämäärä, jolloin valtuutus on annettu ja merkitse rastilla
toimet, joita valtuutus koskee.
Haettava metsitystuki
Metsitystuki muodostuu kahdesta osasta.
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1. Kustannuskorvauksesta, jolla korvataan taimikon perustamisesta ja sen
suunnittelusta koituneita kustannuksia (heinäntorjunta, maanmuokkaus,
metsityslannoitus, lievästi vesoittuneilla alueilla vesojen raivaaminen ja
istutus/kylvö). Kustannuskorvaus maksetaan keskimääräisenä
laskennallisena kertakorvauksena, kun perustamistoimenpiteet on
saatettu loppuun ja kun toteutusilmoitus on tehty, toimitettu
Metsäkeskukseen ja hyväksytty.
2. Hoitopalkkiosta, jolla korvataan niiden töiden kustannuksia, joilla
varmistetaan taimikon jatkokehitys (täydennysistutus, lannoitus, heinäys,
taimikon perkaus). Hoitopalkkio maksetaan kahdessa erässä, kahden ja
kahdeksan vuoden päästä kustannuskorvauksen maksamisesta. Taimikon
tulee olla asianmukaisesti hoidettu, jotta tuki voidaan maksaa.
Kustannuskorvaus on:
• turvepohjaisilla alueilla 2 000 e/ha
• kivennäismailla 1 500 e/ha
• entisillä turvetuotantoalueilla 1 000 e/ha (kylvö) tai 1 500 e/ha (istutus).

Kivennäismailla tuki voidaan maksaa 300 eurolla korotettuna, jos istutetaan
vähintään 25 % pääpuulajin vähimmäiskasvatustiheydestä jaloja lehtipuita tai
tervaleppää. Hoitopalkkio on kaikilla maapohjilla 900 e/ha. Jos olet hakenut tai
saanut tukea metsitystoimenpiteisiin samalle alueelle jostain muualta, voit hakea
tällä hakemuksella vain hoitopalkkiota. Voit toteuttaa metsityksen myös
omakustanteisesti ja hakea vain hoitopalkkiota.
Ilmoita, mitä tukea haet. Yleisimmissä tapauksissa haetaan sekä
kustannuskorvausta että hoitopalkkiota.
Jos haet hoitopalkkiota, ilmoita oletko hakenut tai onko sinulle myönnetty
metsityksen perustamistoimenpiteisiin samalle alueelle
•
•

yksityistä tukea tai
julkista tukea.

Jos samalle alueelle on myönnetty julkista tukea, ilmoita myös haetun tai
myönnetyn tuen määrä sekä tuen myöntäjä.
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Kohteen tiedot
Sijaintikunta, kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, omistusosuus
Merkitse kunta, kiinteistötunnus ja kiinteistön nimi. Mikäli töitä tehdään
usealla kiinteistöllä, merkitse kaikkien kiinteistöjen tiedot. Hakemuksen
kaikkien kiinteistöjen on oltava saman omistajan/samojen omistajien. Et voi
esimerkiksi tehdä hakemusta, jossa yksin omistamasi kiinteistön lisäksi on
yhdessä siskosi kanssa omistuksessa oleva kiinteistö. Ilmoita
hakijan/hakijoiden omistusosuus yhteisomistuksessa olevasta kiinteistöstä
murtolukuna tai prosentteina (esimerkiksi ¾ tai 50 %). Yhteisomistuksessa
olevan kiinteistön kohdalla voi ilmoittaa omistusprosentiksi 100 %, jos kaikki
yhtymän osakkaat ovat mukana tuen haussa ja ovat sitoutuneet vastaamaan
metsityksestä ja siihen liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Metsitystuen
saaminen edellyttää, että vähintään 60 % kiinteistön omistajista hakee tukea.
Lohkominen käynnissä
Jos kiinteistöllä on lohkominen käynnissä, ilmoita asiasta hakemuksen
lisätietokentässä.
Lainhuuto vireillä
Jos kiinteistöllä on lainhuuto vireillä, ilmoita asiasta hakemuksen
lisätietokentässä ja lisää mahdollinen lisäselvitys asiasta hakemuksen
liitteeksi.
Jos kiinteistön omistaa useampi kuin yksi ja kaikki omistajat eivät hae tukea,
vastaa seuraavaan kohtaan.
Metsitystuen saaminen edellyttää, että vähintään 60 % kiinteistön omistajista
hakee tukea. Kaikkien kiinteistön omistajien tulee olla tietoisia metsityksestä.
Niiden omistajien, jotka eivät halua osallistua tuen hakuun, on pitänyt ilmoittaa
kielteinen kantansa sähköpostilla, kirjeellä tai muulla tavalla. Jos kaikkia
yhteisomistajia ei ole mahdollista tavoittaa ilman suuria vaikeuksia, tulee
hakemuksen liitteeksi lisätä selvitys asiasta. Kaikkien osakkaiden tavoittaminen voi
olla haastavaa esimerkiksi tilanteessa, jossa kuolinpesään kuuluu ulkomailla
asuvia osakkaita, jotka eivät ole olleet vuosiin yhteydessä muihin osakkaisiin.
Kiinteistön yhteisomistuksen peruste
Ilmoita yhteisomistussuhteen peruste.
Kun kaksi tai useammat omistavat yhdessä kiinteistön, kysymyksessä on
yhteisomistus. Yhteisomistuksen muotoja ovat puolisot yhdessä, verotusyhtymä
(luonnollisten henkilöiden yhteenliittymä), jakamaton kuolinpesä ja yhteismetsä.
Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia,
aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Jos hakijana on puolisot yhdessä, kiinteistön
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/ kiinteistöjen lainhuudon pitää olla molemmilla puolisoilla. Verohallinto ei
muodosta puolisoiden yhdessä harjoittamasta metsätaloudesta verotusyhtymää
(eli yhteenliittymää), mutta saatu tulo verotetaan samalla tavoin kuin yhtymän
tulo.
Ilmoitus de minimis -tuesta
Ilmoita tuen hakijalle myönnetyt de minimis -tuet eli vähämerkityksiset tuet
kuluvalta ja kahdelta edelliseltä päättyneeltä verovuodelta.
•
•
•

Jos verotusyhtymä hakee metsitystukea, yhtymän osakkaiden ei tarvitse
ilmoittaa aiemmin heille henkilökohtaisesti myönnettyjä tukia.
Jos haet yksin metsitystukea, sinun tulee ilmoittaa vain sinulle
henkilökohtaisesti myönnetyt de minimis -tuet.
Jos tukea hakee vain osa yhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaista
tai puolisot yhdessä, tällöin tulee ilmoittaa myönnetyt tuet henkilöittäin.

Lomakkeella on tila vain yhdelle henkilölle/hakijalle myönnettyjen de minimis tukien ilmoittamiseen. Jos tukea hakee useampi henkilö, olet tehnyt Tuen hakijan
tiedot -kohdassa liitteen, johon voit lisätä tiedon hakijoille myönnetystä de
minimis -tuesta kysytyllä ajanjaksolla. Jos sinulle ei ole myönnetty de minimistukea kuluvan tai kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla, ilmoita, että tuen
hakijalle ei ole myönnetty de minimis -tukia kysytyllä ajanjaksolla. Jos sinulle ei
ole myönnetty de minimis -tukia, tuen myöntämisvuotta, myönnetyn tuen määrää,
tuen myöntäjää eikä verovuotta tarvitse ilmoittaa.
Ilmoita taulukon alla verovuotesi.
Tuen myöntämisvuosi
Minä vuonna tuki on myönnetty?
Myönnetyn tuen määrä
Ilmoita myönnetyn tuen määrä kahden desimaalin tarkkuudella euroina. Ilmoita
useassa erässä maksettavan tuen määrä tuen myöntämishetkeen diskontattuna
tukierien arvona (ns. bruttoavustusekvivalenttina).
Tuen myöntäjä tai tuki
Ilmoita myönnetyn tuen myöntäjä tai tuen nimi, esimerkiksi Verohallinto,
metsälahjavähennys tai Ruokavirasto, alkutuotannon väliaikainen tuki.
Mitä de minimis –tuki tarkoittaa?
De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea. Tuen määrä voi
olla enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä tuen hakijaa kohden kuluvan ja kahden
edellisen verovuoden ajanjaksolla. Myönnettävä metsitystuki lasketaan mukaan
myönnettyihin tukiin, eikä yhteissumma saa ylittää 200 000 euroa.
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Tyypillisimpiä de minimis -tukia ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•

metsälahjavähennys
yritykselle myönnettävä palkkatuki
yrittäjälle myönnettävä starttiraha
monet Business Finland -tuet
osa Ruokaviraston myöntämistä tuista
pääosa elyn myöntämistä kehittämisavustuksista
monet maaseudun yritystukiin lukeutuvat tuet.

Jos olet epävarma jonkin aikaisemmin saamasi tuen tyypistä, tarkista asia
tukipäätöksestä. Päätöksessä ilmoitetaan, onko tuki myönnetty de minimis -tukena
sekä tuen määrä.
Metsälahjavähennys on de minimis -tukena myönnettävä tuki. Verohallinto laskee
metsälahjavähennyksestä verotuksessa muodostuvan de minimis -tuen määrän,
joka kerrotaan verotuspäätöksessä.
Metsitettävän alueen tiedot
Kuviotiedot
Kuvion numero
Ilmoita metsitettävien kohteiden kuvionumerot. Lisää hakemuksen liitteeksi
kartta, johon rajaat metsitettävät alueet. Kuvioiden numeroiden tulee vastata
liitekartan numerointia. Kuvionumerointi voi noudattaa juoksevaa numerointia
ja se voi olla itse keksimäsi.
Pinta-ala
Metsityksen työlajissa kohteen pinta-ala ilmoitetaan kuvioittain 0,1 hehtaarin
tarkkuudella. Tuettavan metsityksen pinta-ala työn toteuttamisen jälkeen ei
voi olla suurempi kuin Metsäkeskuksen antamassa päätöksessä on
hyväksytty. Metsitystukea myönnetään vähintään 0,5 ha:n yhtenäiselle ja
keskimäärin vähintään 20 m leveälle alueelle. Alue voidaan tulkita
yhtenäiseksi, jos esimerkiksi kapea metsätie tai kiinteistöraja jakaa kuvion
kahteen alle 0,5 ha alueeseen. Hakemuskohtainen minimipinta-ala on sama
kuin yhtenäisen alueen minimipinta-ala eli 0,5 ha.
Maalaji
Ilmoita kaikkien kuvioiden kohdalla kuvion vallitseva maalaji. Maalajilla
tarkoitetaan hakemuksen kohteena olevan alueen pääasiallista maalajia.
Maalajiksi valitaan joko:
1 = kivennäismaa
2 = turvepohjainen maa tai
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3 = entinen turvetuotantoalue.

Maalaji valitaan sen mukaan, mitä maalajia on yli 50 % alueen pinta-alasta.
Kuvio suositellaan jaettavaksi erillisiin kuvioihin maalajin perusteella, mikäli
alueesta voi selkeästi erottaa yhtenäisiä saman maalajin alueita omiksi
kuvioikseen.
Kivennäismaalla tarkoitetaan muuta kuin turvemaata. Multa on
kivennäismaan ja eloperäisen maan seos. Jos mullassa on eloperäistä maaainesta 20-40 % tilavuudesta, metsitystuessa se rinnastetaan
kivennäismaaksi. Jos eloperäistä maa-ainesta on yli 40 %, metsitystuessa se
rinnastetaan turvepohjaiseksi maaksi.
Turvekerroksen paksuus
Jos valitsit maalajiksi entisen turvetuotantoalueen tai turvepohjaisen maan,
ilmoita mikä on turvekerroksen paksuus kohteella keskimäärin.
Vaihtoehdot turvekerroksen paksuudelle
1 = alle 30 cm
2 = 30 cm tai yli.
Maanmuokkaus
Ilmoita maanmuokkausmenetelmä, jota kohteella käytetään. Maa on
tarvittaessa muokattava ennen taimikon perustamista.
Vaihtoehdot maanmuokkaukseen
500
510
520
521
522
523
530
550
561

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ei tarpeen
laikutus
mätästys
kääntömätästys
naveromätästys
laikkumätästys
äestys
ojitusmätästys tai
viilukyntö.

Pintakasvillisuuden torjuntatapa
Pintakasvillisuuden torjuntatavalla tarkoitetaan ennen istutusta tai kylvöä
tehtävää pintakasvillisuuden torjuntaa.
Vaihtoehdot pintakasvillisuuden torjuntaan
1 = mekaaninen heinäntorjunta
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2 = kemiallinen heinäntorjunta tai
3 = ei tarvetta.

Vesakon raivaustarve (kyllä/ei)
Metsityksen perustamistoimenpiteisiin voi sisältyä lievästi vesoittuneen
alueen raivaaminen. Alue voi olla paikoitellen vesoittunut, esimerkiksi siten,
että saroilla on yksittäisiä raivauspuskia. Vesakko pitää pystyä poistamaan
raivaussahatyönä. Hakkuuta edellyttävät kohteet luokitellaan pääsääntöisesti
metsämaaksi, eivätkä ne siten ole tukikelpoisia kohteita. Mikäli ojanpenkalla
oleva puusto ei haittaa perustettavan taimikon kehitystä, voidaan se käsitellä
seuraavan hoitotoimenpiteen yhteydessä.
Metsitystapa
Metsitystapaan vaikuttavat kasvupaikka, maalaji ja kasvatettava puulaji.
Turvepohjaiselle maalle ja entiselle maatalousmaalle, jonka maalaji on
kivennäismaa, hyväksytään taimikon perustaminen vain istuttamalla. Muilla
kivennäismaan kohteilla voi metsitystavaksi valita myös kylvön. Entisillä
turvetuotantoalueilla voi taimikon perustaa sekä istuttamalla että kylvämällä.
Vaihtoehdot metsitystavalle
2 = kylvö
3 = istutus.
Käytettävät puulajit
Metsityksessä voidaan käyttää useita puulajeja kasvupaikan soveltuvuuden
mukaan. Jalojen lehtipuiden ja tervalepän viljelystä maksetaan korotettua
tukea kivennäismailla, mikäli niitä istutetaan vähintään 25 % pääpuulajin
vähimmäiskasvatustiheydestä. Kirjoita lomakkeelle puulajin numero tai
puulaji. Voit ilmoittaa useamman puulajin samalle kuviolle.
Vaihtoehdot puulajeille
1 = mänty
2 = kuusi
3 = rauduskoivu
4 = hieskoivu
5 = haapa
7 = tervaleppä
13 = kynäjalava
14 = lehtikuusi
15 = metsälehmus
21 = saarni
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24 = tammi
26 = vaahtera tai
28 = vuorijalava.
Rajaukset puulajien käyttöön
Viljelykäytöstä poistettujen alueiden ja muista syistä puuttomien alueiden
metsitykseen saa käyttää eri puulajeja, jos alueet soveltuvat kyseisille
puulajeille kasvupaikaltaan ja ympäristöolosuhteiltaan.
•
•
•

•

Kuusta voidaan käyttää viljelykäytöstä poistetuilla alueilla. Kuusta ei saa
käyttää pääpuulajina entisillä turvetuotantoalueilla.
Mäntyä voidaan käyttää viljavuudeltaan heikoimmilla viljelykäytöstä
poistetuilla alueilla sekä entisillä turvetuotantoalueilla.
Rauduskoivua voidaan käyttää kivennäismailla ja entisillä
turvetuotantoalueilla, joilla turvekerroksen paksuus on korkeintaan 30
senttimetriä. Rauduskoivua ei saa käyttää savimaalla.
Siperianlehtikuusta, hybridihaapaa, tervaleppää ja jaloja lehtipuita
voidaan käyttää kivennäismaapohjaisilla viljelykäytöstä poistetuilla
alueilla. Tervaleppää voidaan lisäksi käyttää turvepohjaisilla
viljelykäytöstä poistetuilla alueilla.

Pääpuulaji
Jos käytät useampaa puulajia, ilmoita mikä on pääpuulaji. Pääpuulaji
tarkoittaa puulajia, jonka hyväksi hakkuu- ja hoitotoimenpiteet
pääsääntöisesti tehdään.
Taimimäärä
Jos olet valinnut metsitystavaksi istutuksen, ilmoita taimimäärät (kpl / ha)
jokaisen valitsemasi puulajin kohdalle, esimerkiksi 1 = 2000, 14 = 200. Jos
kohteella on luontaista taimiainesta, ilmoita luonnontaimien määrä sille
varatussa kohdassa lomakkeella.
Siemenmäärä
Jos olet valinnut viljelytavaksi kylvön, ilmoita kylvettävien siementen määrä (g
/ ha) jokaisen ilmoittamasi puulajin kohdalle, esimerkiksi 1 = 200, 2 = 100.
Käytetäänkö taimisuojia (kyllä / ei)
Ilmoita, käytetäänkö taimisuojia tai muita suojauksia, esimerkiksi
taimitassuja. Taimisuojat ovat yleensä välttämättömiä jalojen lehtipuiden
metsityksen onnistumiselle. Myyrätuhojen riski on suuri vanhoilla pelloilla,
joissa erityisesti lehtipuiden taimien suojaus on välttämätöntä tuhojen
välttämiseksi.
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Vesitalouden toimenpiteet
Ilmoita tässä kohdassa, onko olemassa olevien ojien perkaukselle tarvetta.
Jos vesitalouden järjestelyjä tehdään, on hakemukseen liitettävä suunnitelma,
esimerkiksi ojakartta ja ilmoitettava perattavien ojien määrä metreinä.
Suunnitelmassa tulee kuvata tarpeelliset vesiensuojelurakenteet ja
kaivukatkot. Metsitettävällä alueella ei saa tehdä uudisojittamista.
Vaihtoehdot vesitalouden toimenpiteille
1 = laskuojien avaus (liitä suunnitelma hakemuksen liitteeksi)
2 = sarkaojien kunnostus (liitä suunnitelma hakemuksen liitteeksi) tai
3 = ei tarvetta.

Vesitalouden järjestelyt voivat edellyttää ely-keskukselle tehtävää
ojitusilmoitusta *).
•
•

•

Jos teet ojitusilmoituksen ely-keskukselle, selvitä ilmoituksessa, että
ilmoitus liittyy metsitystukihakemukseen.
Liitä ely-keskukselle lähetetystä ojitusilmoituksesta kopio
Metsäkeskukselle tehtävään metsitystukihakemukseen. Kirjoita
lisätietoihin, milloin ilmoitus on lähetetty ely-keskukselle.
Ojitusilmoituskopion lisäksi ei tarvita muuta suunnitelmaa vesitalouden
järjestelyistä ja ojituksen kunnostamisesta.

Ojitusilmoituksen tarvetta voi tiedustella ely-keskuksesta.
Hyvin todennäköinen ojitusilmoituksen tarve on silloin, kun ojituksen
kunnostuksen hyötyalue ylittää viisi hehtaaria. Tämä tarkoittaa noin 1400
metriä kunnostettavia ojia. Todennäköisesti ilmoitus tarvitaan myös, jos
metsitysalue on happamalla sulfaattimaalla olevaa entistä
turvetuotantoaluetta tai jos vesitalouden toimenpiteille on tarvetta
pohjavesialueella. Ojitusilmoituksen tarpeeseen vaikuttaa mm. aluetta
ympäröivä luonto, alueelta laskevan ojaston perkaustarve ja vesistöjen
läheisyys. Harvemmin ojitusilmoitusta tarvittaneen alle kolmen
hyötyaluehehtaarin ojien kunnostuksesta.
Metsitystukihakemus tehdään Metsäkeskukseen ja käy lausunnolla elykeskuksessa. Ely-keskus voi katsoa, että ojituksen kunnostamisesta tehty
suunnitelma ei ole riittävä ja asiasta on tehtävä ojitusilmoitus. Ely-keskus
pyytää täydennystä Metsäkeskuksesta, joka pyytää edelleen maanomistajaa,
tuen hakijaa, tekemään ojitusilmoituksen ely-keskukselle ja toimittamaan
kopion Metsäkeskukselle.
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*) Ojituksen ilmoitusvelvollisuus ely-keskukselle
Ojitusilmoitus on vesilain mukainen toimenpide. Ely-keskukset valvovat
vesilain noudattamista. Vähäisestä ojituksesta ei tarvitse ilmoittaa.
Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ely-keskus) vähintään 60 vuorokautta etukäteen.
Ilmoituksessa on esitettävä muun muassa tiedot perattavista ja
kaivettavista uomista ja niiden sijainnista sekä ojituksen vaikutuksista
ympäristöön.
Lue lisää ojitukseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista:
www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesien_kaytto/maankuivatus_ja_ojitus.
Lannoitustarve
Ilmoita kohteella tarvittaessa tehtävästä lannoituksesta. Viljelykäytöstä
poistetuilla turvepohjaisilla alueilla on varmistettava erityisesti kaliumin,
fosforin ja boorin ravinnetasapaino. Kivennäismaa-alueilla on varmistettava
boorin ravinnetasapaino. Boorin puute on yleistä pellonmetsityskohteilla koko
maassa. Entisillä turvetuotantoalueilla ja viljelykäytöstä poistetuilla
turvepohjaisilla alueilla on tarvittaessa tehtävä tuhkalannoitus ravinneepätasapainon tai ravinnepuutoksen korjaamiseksi.
Vaihtoehdot lannoitustavaksi
1
2
3
4

=
=
=
=

boorilannoitus
tuhkalannoitus
muu lannoitus tai
ei lannoitustarvetta.

Luonnontaimien määrä kuviolla
Jos metsitettävällä alalla on istutettavien puulajien luontaista taimiainesta, se
voidaan laskea mukaan kasvatustiheyteen. Laskennassa tulee huomioida, että
luontaisen taimiaineksen lisäksi on aina istutettava vähintään 1000
taimea/ha metsälaissa määriteltyjä puulajien taimia. Ilmoita tässä
luonnontaimien määrä kuviokohtaisesti, jos metsitettävällä alueella on
luontaista taimiainesta. Luonnontaimien tulee olla latvukseltaan elinvoimaisia
ja vaurioitumattomia. Kasvatuskelpoisiksi taimiksi ei lasketa alle 0,5 metrin
etäisyydellä toisistaan olevia taimia.
Alueelle pitää pystyä istuttamaan vähintään 1000 taimea/ha. Mikäli
hyväksyttävän luontaisen taimiaineksen määrä + 1000 istutustaimea, ylittää
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vähimmäiskasvatustiheyden, ei tukea voida myöntää. Esimerkiksi kuusen
vähimmäiskasvatustiheys on 1800 taimea/ha.
Muita suunniteltuja vesiensuojelutoimenpiteitä
Kuvaa tässä kohdassa, jos alueella on muuta huomioitavaa vesiensuojelussa,
kuin mitä ilmoitut kodassa vesitalouden toimenpiteet.
Metsitettävä alue on entistä maatalousmaata eli viljelykäytöstä poistettu alue
Ilmoita kuvion kohdalla, onko alue entistä maatalousmaata (kyllä/ei). Jos alue on
entistä maatalousmaata, vastaa lisäksi seuraaviin kohtiin.
Peruslohkon tunnus
Ilmoita sen alueen, johon metsitys kohdistuu, peltolohkorekisterissä oleva
peruslohkon tunnus. Jos alue koostuu useammasta peruslohkosta, ilmoita
peruslohkojen tunnukset omissa kentissään ja ilmoita, millä metsitettävällä
kuviolla peruslohko on.
Minä vuonna aluetta on viimeksi viljelty?
Ilmoita vuosi, jolloin aluetta on viimeksi viljelty.
Onko alueen maalaji määritetty viljavuusanalyysin tai vastaavan analyysin
perusteella? (viljavuusanalyysi/muu/ei ole)
Ilmoitit kohdassa Metsitettävän alueen tiedot kuvion maalajin. Ilmoita,
perustuuko alueen maalajin määritys alueella tehtyyn viljavuusanalyysiin,
viljavuustutkimukseen tai vastaavaan? Jos maalajin määritys ei perustu
viljavuusanalyysiin tai vastaavan, vastaa ei ole. Viljavuustutkimus tulee tehdä
säännöllisesti, kun haetaan esimerkiksi maatalouden ympäristökorvausta.
Jos viljavuusanalyysi tai vastaava on saatavilla, liitä se hakemuksen liitteeksi.
Alueelle on haettu maatalouden tukijärjestelmien tukea vuoden 2019
jälkeen (kyllä/ei)
Onko metsitettävälle alueelle haettu yhtä tai useampaa EU:n yhteiseen
maatalouspolitiikkaan kuuluvan tukijärjestelmän mukaista tukea tai
kansallisesti rahoitettavaa tukea vuoden 2019 jälkeen? Tällainen tuki on
esimerkiksi ympäristökorvaus, luomutuki tai luonnonhaittakorvaus.
Tuen määrä
Ilmoita haettavan tuen määrä kuviokohtaisesti ja yhteensä hankkeelle. Jos haet
kustannuskorvausta, valitse kuvion maalajia ja metsitystapaa kuvaava vaihtoehto:
1.
2.
3.
4.
5.

turvepohjainen maa
kivennäismaa
entinen turvetuotantoalue, istutus
entinen turvetuotantoalue, kylvö
kivennäismaa, jaloja lehtipuita ja tervaleppää.
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Vaihtoehto määräytyy kohteen maalajin, metsitystavan ja puulajien mukaan. Olet
täyttänyt nämä tiedot kuviotiedot -kohtaan.
Laske haettavan tuen määrä metsitettävän alueen pinta-alan ja Haettava tuki kohdan ohjeessa ilmoitettujen summien avulla.
Maksettavan tuen määrä ei voi olla suurempi kuin hakemukseen perustuvassa
päätöksessä ilmoitetaan. Mikäli hankkeen koko laajenee toteutusvaiheessa,
lisätukea ei myönnetä. Tuki määräytyy metsitettävän alueen pinta-alan, alueen
maapohjan, aiemman maankäyttötavan, käytettävän puulajin sekä entisillä
turvetuotantoalueilla metsitystavan perusteella.
Kustannuskorvaus maksetaan, kun perustamistoimenpiteet on saatettu loppuun ja
kun toteutusilmoitus on tehty, toimitettu Metsäkeskukseen ja hyväksytty.
Hoitopalkkio maksetaan 2. ja 8. vuoden päästä kustannuskorvauksen
maksamisesta, kun taimikko on asianmukaisesti hoidettu.
Metsitysvelvoitteeseen sitoutuminen
Hakijan on sitouduttava säilyttämään metsitetty alue metsämaana sitoumusajan
eli 10 vuotta toteutusilmoituksen toimittamisesta. Hakijan on sitouduttava myös
taimikon jälkihoidon toteuttamiseen. Jälkihoitoon kuuluu muun muassa taimikon
heinäntorjunta, täydennysistutus tai -kylvö. Maanomistajan vaihtuessa myös
velvoitteet siirtyvät uudelle omistajalle. Jos uusi omistaja rikkoo velvollisuuden
metsämaana säilyttämisestä, metsityksen perustamistöiden kustannuskorvaus
voidaan periä uudelta omistajalta takaisin.
Ympäristövaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arviointi voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos metsitystukea
haetaan hyvin laajan entisen turvetuotantoalueen metsittämiseksi. Ilmoita, onko
metsitettävällä alueella tarve tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely.
Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
Sähköiseen tiedoksiantoon suostumalla Metsäkeskus voi antaa päätöksen tai
muun hakemuksen käsittelyyn liittyvän asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä.
Viesti lähetetään hakijan tai asiamiehen sähköpostiosoitteeseen, jos
sähköpostiosoite on Metsäkeskuksella tiedossa. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite
hakijan ja laatijan tiedoissa.
Töiden arvioitu alkamisaika
Ilmoita arvio, milloin metsitystyöt aloitetaan. Metsitystyöt saat aloittaa vasta, kun
olet saanut rahoituspäätöksen Metsäkeskukselta.
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Lisätietoja
Kerro lisätiedoissa esimerkiksi, jos
•
•
•

hankkeen asiamies on eri kuin hakemuksen laatija
kiinteistön lohkominen on kesken tai omistajan vaihdos meneillään
maanomistaja on eri kuin hallintaoikeuden haltija.

Liitteet
Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet. Kartta, josta ilmenee metsitettävät alueet,
on pakollinen liite. Liitteitä voi olla esimerkiksi: ympäristövaikutusten
arviointiselostus, viljavuusanalyysi tai vastaava, selvitys, jos kaikille omistajille ei
ole voitu ilmoittaa metsityksestä, vesitalouden järjestelyt (esimerkiksi ojakartta),
liite muiden omistajien yhteys- ja henkilötiedoista tai valtakirja.
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