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Tietotuotekuvaus
Tietotuote
Metsitystukimahdollisuudet

Tuottaja
Suomen metsäkeskus

Tuotteen kuvaus
Tuote kuvaa joutoalueita, joiden metsitykseen voidaan mahdollisesti myöntää
metsitystukea. Kohteet on kuvattu kartalla aluemuotoisina geometrioina, eivätkä ne sisällä
maanomistajatietoja eikä kiinteistötietoja. Tuotteessa on otettu huomioon
metsitystukilaissa mainitut tuen saantia rajoittavat paikkatietoaineistot. Tuotteessa on
hyödynnetty vain paikkatietoaineistoja eikä kohteita ole maastotarkastettu. Tuotteen
laatuun vaikuttavat yleiskaava-aineistojen puuttuminen sekä joidenkin tausta-aineistojen
harva päivitysrytmi.
Tuote on saatavilla tietotuotteena Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Tietotuotetta voi
hyödyntää omien kiinteistöjen tai asiakkaiden kiinteistöjen metsitysmahdollisuuksia
pohdittaessa. Alueen näkyminen kartalla ei tarkoita sitä, että kohteelle saa metsitystukea.
Kohteet tulee tarkastaa maastossa ennen tuen hakua. Alueiden lopullinen tukikelpoisuus
selviää tukihakemuksen käsittelyssä. Metsitystuella metsitettäviä kohteita voi olla myös
kartalla esitettyjen kohteiden ulkopuolella.

Tietolähde
Mahdollisesti metsitystuella metsitettävien joutoalueiden määrityksessä on otettu
huomioon metsätalousmaa ja aktiivisessa maatalouden käytössä olevat alueet.
Metsätalousmaa on määritelty Metsäkeskuksen tuottaman metsätalouden käytettävissä
olevaa maa-alaa kuvaavan metsämaskin perusteella. Metsitystukimahdollisuuksista on
poistettu muun muassa suojelualueet, monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriarvioiltaan
merkittävät kohteet, turvetuotannossa olevat alueet ja Kemera-tukea pellonmetsitykseen
saaneet kohteet. Tausta-aineistojen omistajia ovat Metsäkeskuksen lisäksi SYKE, MML,
Museovirasto, Maakuntien liitot, Metsähallitus, Ruokavirasto ja Väylävirasto. Käytetyt
aineistot:
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•

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta tuotteen päivityshetkellä

•

Pohjavesialueet / Lähde: SYKE, ely-keskukset

•

SAKTI. 2021. Suojelualueiden kuviotietojärjestelmä, perinnebiotooppikohteetaineisto. / Lähde: Metsähallitus, Luontopalvelut

•

Peltolohkorekisteri / Lähde: © Ruokavirasto 2020

•

Muinaisjäännöspisteet, -alueet, rakennetun kulttuuriympäristön kohteet / Lähde:
Museovirasto

•

Maakuntakaavat / Lähde: Maakuntien liitot

•

Digiroad / Lähde: Väylävirasto, latauspalvelu, lisenssi CC 4.0 BY

Tiedon päivitysrytmi
Tietotuote päivitetään kuukausittain.

Luotettavuus
Tuotteessa käytetyillä paikkatietoaineistoilla ei yksiselitteisesti voi määritellä
metsityskelpoisia kohteita, koska aineistojen tarkkuus ei ole tähän riittävän hyvä.
Metsityskelpoisuuteen vaikuttavia kaikkia luontoarvoja ei ole kartoitettu, ja ne selviävät
vain paikallistuntemuksella ja maastokäynnillä. Kohteiden lopullinen rahoituskelpoisuus
täytyy selvittää maastossa. Metsäkeskus tekee lopullisen päätöksen
rahoituskelpoisuudesta. Päätöksessä otetaan huomioon ely-keskuksen lausunto kohteen
metsityskelpoisuudesta. Tarkastelussa on huomioitu kaavojen osalta asemakaavat ja
maakuntakaavan suojelualuevaraukset.

Saatavuus ja käyttöehdot
Metsitystukimahdollisuuksien ArcGIS REST-rajapinta löytyy Metsäkeskuksen Rajapinnatsivulta. Metsitystukimahdollisuuksista on tehty myös karttapalvelu
Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0
lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin
mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on merkittävä, jos
aineistoon on tehty muutoksia. Esimerkiksi: Sisältää Suomen metsäkeskuksen [aineisto]
aineistoa 01/2020.
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Hinnoittelu
Tuote on maksuton.

Yhteystaho
Eetu Myöhänen
kehittämisasiantuntija
eetu.myohanen@metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

