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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista 
ja selvityksistä 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsityksen määräaikaisesta 
tukemisesta annetun lain (  /2020) 11 §:n 3 momentin ja 12 §:n 5 momentin nojalla: 
 

1 § 

Hakemuksen sisältö 

Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain (  /2020) 11 ja 12 §:ssä tarkoitetussa 
metsitystuen hakemuksessa on mainituissa pykälissä säädetyn lisäksi annettava tiedot ja hake-
mukseen liitettävä asiakirjat ja selvitykset tämän asetuksen 2–4 §:ssä säädetyn mukaisesti. 
 
 

2 § 

Perustiedot ja vakuutukset 

Hakemuksessa on annettava seuraavat perustiedot ja vakuutukset: 
1) tuen hakijan henkilötunnus tai Y–tunnus; 
2) hakemuksen kohteena olevaa aluetta tai -alueita koskevan kiinteistön tai kiinteistöjen nimet 

ja kiinteistötunnukset sekä kiinteistön sijaintikunta; 
3) onko hakemuksen kohteena oleva alue entistä maatalousmaata; 
4) jos kyseessä on viljelykäytöstä poistettu peltoalue, onko alueelle haettu maatalouden tuki-

järjestelmien tukea vuoden 2019 jälkeen;  
5) jos hakemuksen kohteena on viljelykäytöstä poistettu alue, sen peltolohkorekisterissä oleva 

peruslohkon tunnus tai peruslohkojen tunnukset, jos alue koostuu useammasta peruslohkosta; 
6) onko alueen vallitseva maalaji kivennäismaata vai turvepohjaista maata; jos kyseessä on 

4 kohdassa tarkoitettu alue, onko tieto viljavuustutkimuksesta, viljavuusanalyysistä tai vastaa-
vasta; 

7) hakemuksen kohteena olevaa aluetta tai -alueita koskevan kiinteistön tai kiinteistöjen omis-
tusmuoto, yhteisomistussuhteen peruste ja omistusosuus; 

8) pinta-ala, jolle metsityksen rahoitusta haetaan, hehtaareina 0,1 hehtaarin tarkkuudella; 
9) metsitettäväksi esitetyn alueen tai -alueiden sijainti kartalla tai paikkatietoina ilmaistuna; 
10) onko kyseessä tilanne, jossa kaikki alueen yhteisomistajat eivät hae tukea ja tukea hakevat 

yhteisomistajat, jotka omistavat metsitettävästä alueesta vähintään 60 prosenttia; 
11) jos kyseessä on 10 kohdassa tarkoitettu tilanne, annettava lisäksi: 
a) vakuutus siitä, että metsitystuen hakijat luopuvat metsityksen kustannusten vaatimisesta 

muilta kuin toimenpiteeseen yhtyneiltä yhteisomistajilta; 
b) vakuutus siitä, että metsitystuen hakijat sitoutuvat vastaamaan metsitykseen liittyvistä vas-

tuista, velvoitteista ja seuraamuksista; ja 
c) vakuutus siitä, että muille yhteisomistajille on ilmoitettu alueen suunnitellusta metsityk-

sestä ja neuvottu heitä ilmoittamaan mahdollinen kielteinen kantansa metsitykseen sähköpos-
tilla, kirjeellä tai muulla tavalla; 

12) onko metsitettävällä alueella tarvetta olemassa olevien ojien kunnostukseen ja siihen liit-
tyviin vesitalouden järjestelyihin; 
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13) tieto siitä, tarvitaanko hakemuksen kohteella ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain (252/2017) mukaista menettelyä. 

 
 

3 § 

Asiakirjat ja selvitykset 

Hakemuksessa on tarvittaessa annettava tai siihen on liitettävä seuraavat asiakirjat ja selvityk-
set: 

1) riittävän yksilöity selvitys asiamiehen oikeudesta edustaa hakijaa, jos hakemuksen on laa-
tinut asiamies; 

2) jos haetaan vain hoitopalkkiota, onko taho, jolta on haettu tai jo vastaanotettu korvausta 
metsityksen perustamistoimenpiteiden toteuttamiseen, julkinen vai yksityinen; 

3) jos kyseessä on 2 §:n 11 kohdassa tarkoitettu tilanne, ja suunnitellusta metsityksestä ei ole 
ilmoitettu, selvitys siitä, miksi muita yhteisomistajia ei ole voitu tavoittaa; 

4) jos kyseessä on 2 §:n 12 kohdassa tarkoitettu tilanne, suunnitelma ja kartta tai muu vastaava 
aineisto; 

5) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 19 §:n mukainen arviointiselostus 
ja siihen liittyvä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, jos ne ovat hakemuksen kohteena 
olevasta alueesta metsitystukea haettaessa käytettävissä. 

 
 
 

4 § 

Metsityksen suunniteltu toteuttaminen 

Hakemuksessa on annettava kuvioittain metsityksen suunnitellusta toteutuksesta seuraavat 
tiedot: 

1) arvioitu metsittämisen perustamistöiden aloittamispäivä; 
2) onko metsityslannoitus tehtävä; 
3) onko viljelytapana kylvö vai istutus, kun kyse entisestä turvetuotantoalueesta, tai kiven-

näismaasta, joka on muuta kuin entistä maatalousmaata; 
4) käytettävä pääasiallinen puulaji sekä mahdolliset muut puulajit; 
5) hehtaarikohtaiset taimi- tai siemenmäärät; 
6) käytetäänkö taimisuojia; 
7) tarvitaanko vesojen raivaamista, jos kyseessä on lievästi vesoittunut alue; 
8) pintakasvillisuuden kilpailun torjunnassa käytettävä menetelmä; 
9) huomioon otettavat vesitaloudelliset tekijät ja vesitalouteen liittyvät ojien kunnostukset tai 

muut toimenpiteet; 
10) tarvittava maanpinnan käsittelymenetelmä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

 3  

 

 

 

5 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan  päivänä   kuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023. 
 
 

 
 
Helsingissä x.x.2021 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
 
 
 
 

Metsäneuvos Marja Kokkonen 
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