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Maa- ja metsätalousministeriö   Muistio (luonnos 29.12.2020) 

Luonnonvaraosasto 

Metsäneuvos 

Marja Kokkonen 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen hakemuksessa esitet-

tävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä 
 

1. Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet 
 

Eduskunta on hyväksynyt metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain (HE 150/2020 vp; 

EV 171/2020 vp). Tasavallan presidentti on vahvistanut lain 17.12.2020, ja se tulee voimaan 1.1.2021. 

 

Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta käsitellään valtioneuvoston yleisistun-

nossa tammikuun 2021 aikana. 

 

Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetussa laissa (jäljempänä metsityslaki) on viisi valtuussään-

nöstä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen antamiseksi. Nämä valtuussäännökset ovat metsityslain 

11 §:n 3 momentissa, 12 §:n 5 momentissa, 16 §:n 5 momentissa, 21 §:n 4 momentissa ja 22 §:n 4 momen-

tissa. 

 

Ehdotettu maa- ja metsätalousministeriön asetus annettaisiin metsityslain 11 §:n 3 momentin ja 12 §:n 

5 momentin nojalla. Metsityslain 11 §:n 3 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-

daan antaa tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta ja hakemuksessa ilmoitettavista tiedoista. Metsityslain 

12 §:n 5 momentin nojalla voidaan puolestaan antaa tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta yhteisomis-

tustilanteessa. 

 

2. Asian valmistelu 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhdessä 

Suomen metsäkeskuksen (jäljempänä metsäkeskus) asiantuntijoiden kanssa. 

 

3. Lausuntopalaute 
 

Asetusluonnoksen lausuntokierros järjestettiin 29.12.2020—18.1.2021. Lausunnon antoivat seuraavat ta-

hot: 

 

Lausuntokierroksella saadussa lausuntopalautteessa… 

 

4. Säännöskohtaiset perustelut 
 

1 § Hakemuksen sisältö 
 

Ehdotetussa 1 §:ssä viitattaisiin metsityslain 11 ja 12 §:ssä säädettyihin asiakokonaisuuksiin, jotka on ilmoi-

tettava metsitystuen hakemuksessa. 
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Metsityslain 7 §:n mukaan metsitystuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen hakija antaa metsäkes-

kukselle yleisen de minimis –asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. De minimis –asetuk-

sen mukaan vähämerkityksisen tuen, jollainen tuki metsitystuki on, myöntämisen edellytyksenä on, että 

jäsenvaltion yhdelle yritykselle myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 200 000 

euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana. Tämän varmistamiseksi tuen myöntäjän on pyydettävä 

tuen hakijalta selvitys kaikista vähämerkityksisistä tuista mainitun jakson aikana. Tämä ilmoitus on annet-

tava metsitystuen hakemuksessa. Metsityslain 8 §:n 1 momentin mukaan metsitystuen hakijan on sitoudut-

tava huolehtimaan metsitettävän alueen taimikkovaiheen hoidosta 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja säilyttä-

mään alue metsämaana metsälain säännöksiä noudattaen (metsitysvelvoite). Myös tämä sitoumus anne-

taan metsityslain 11 §:n 1 momentin mukaan metsitystuen hakemuksessa. 

 

Metsityslain 11 §:n 1 momentissa säädetään metsitystuen hakemuksella ilmoitettavaksi myös, jos hake-

muksen kohteena olevasta alueesta on tehty tai on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetussa laissa (252/2017, jäljempänä YVA-laki) tarkoitettu menettely. Hakemuksella on ilmoitettava 

myös hakijan ja mahdollisen asiakirjan laatijan nimi ja yhteystiedot. 

 

Metsityslain 12 §:n 4 momentin mukaan sen lisäksi, mitä 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, hakemuk-

sessa on myös ilmoitettava, miten metsitettäväksi haetun alueen niille yhteisomistajille, jotka eivät ole tuen 

hakijoina, on ilmoitettu suunnitellusta metsityksestä ja miten heitä on neuvottu ilmoittamaan hakijoille 

mahdollinen kielteinen kantansa asiaan. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos heidän tavoittamisensa 

ei ole mahdollista ilman suuria vaikeuksia. Tämän asiakokonaisuuden menettelyllisistä yksityiskohdista on 

tarkemmat säännökset ehdotetun asetuksen 2 §:n 10 ja 11 kohdissa. 

 

2 § Perustiedot ja vakuutukset 
 

Ehdotetun 2 §:n mukaan hakemuksessa olisi annettava jäljempänä selvitetyt perustiedot ja vakuutukset. 

 

1 ja 2 kohdat 

Ehdotetun pykälän 1 ja 2 kohdassa edellytetään annettavaksi tuen hakijan ja metsitystukeen haettavan alu-

een yksilöintitiedot. Nämä olisivat tuen hakijan osalta henkilötunnus tai Y–tunnus (1 kohta). Metsitystukeen 

haettavan alueen yksilöinti tarkoittaisi hakemuksen kohteena olevaa aluetta tai -alueita koskevan kiinteis-

tön tai kiinteistöjen nimien ja kiinteistötunnusten sekä kiinteistön sijaintikunnan ilmoittamista (2 kohta). 

 

3 kohta 

Metsityslain 9 §:n 1 momentin mukaan metsitys on toteutettava kylvämällä tai istuttamalla. Metsitys voi-

daan kuitenkin toteuttaa vain istuttamalla turvepohjaisilla alueilla, lukuun ottamatta entisiä turvetuotanto-

alueita, ja kivennäismailla, silloin kun viimeksi mainitut ovat entistä maatalousmaata. Jotta voidaan selvit-

tää hakemuksen kohteena olevan alueen osalta se, saadaanko metsitys toteuttaa vain istuttamalla, on var-

mistettava hakemukseen ilmoitetun alueen osalta, onko se entistä maatalousmaata. 

 

4 kohta 

Metsitystuen tarkoituksena on metsittää joutoalueita eli sellaisia alueita, jotka eivät ole aktiivisessa maata-

loustuotannossa olevaa maatalousmaata, tai jotka eivät ole metsämaata. Jotta metsitystuki voitaisiin myön-

tää, maataloustukia ei metsityslain 5 §:n 4 momentin pääsäännön johdosta ole saanut hakea vuoden 2019 

jälkeen. Poikkeuksellisesti kuitenkin myös sellaiselle ennen metsitystuen hakemista viljelykäytöstä poiste-
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tulle maatalousmaalle voidaan hakea metsitystukea, jonka osalta olisi haettu tukea myös vuoden 2019 jäl-

keen. Näiden viimeksi mainittujen alueiden osalta on kuitenkin metsityslain 5 §:n 4 momentin 2 virkkeessä 

säädetty yksityiskohtaiset edellytykset (”jos alueen viljelykunto on heikko, koko on enintään yksi hehtaari 

rajoittuen kokonaisuudessaan tai pääosin metsämaahan ja alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokas-

villisuutta tai muuta vastaavaa kasvillisuutta mutta alue ei kuitenkaan ole tässä laissa määriteltyä metsä-

maata”). Edellä selvitetystä johtuen maatalouden tukijärjestelmien tukien hakuun liittyvästä asiasta olisi 

ilmoitettava hakemuksella. Ehdotetun pykälän 4 kohdan mukaan, jos kyseessä on viljelykäytöstä poistettu 

peltoalue, olisi ilmoitettava, onko alueelle haettu maatalouden tukijärjestelmien tukea vuoden 2019 jäl-

keen. 

 

5 kohta 

Peltolohkorekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on digitoitu kaikki maatalouden 

pinta-alaperusteisia tukia saaneet peruslohkot. Peruslohkoihin sisältyy ominaisuustietoja, joita ovat muun 

muassa peruslohkon pinta-ala aareina kahden desimaalin tarkkuudella ja tilatunnus. Metsitystuen hake-

mukset tulevat kohdistumaan suurelta osin viljelykäytöstä poistetulle maatalousmaalle. Tämän vuoksi ha-

kemuksessa tulisi ilmoittaa silloin, jos hakemuksen kohteena on viljelykäytöstä poistettu alue, sen peltoloh-

korekisterissä oleva peruslohkon tunnus tai peruslohkojen tunnukset, jos alue koostuu useammasta perus-

lohkosta (5 kohta). 

 

6 kohta 

Metsitystuen kustannuskorvaus on porrastettu siten, että turvepohjaisille alueille maksetaan korkeampi 

tuki kuin kivennäismaille. Maalaji on siten tiedettävä, jotta metsitystuki maksettaisiin oikein. Tietoa käytet-

täisiin myös sen arvioimiseen, onko kasvupaikka metsityslain 6 §:n 1 momentin mukaan metsänkasvatuk-

seen sopiva ja lisäksi tietoa tarvittaisiin sen arviointiin, ovatko metsittämisen toteuttamistoimenpiteet asi-

anmukaiset suhteessa metsityslain 9 §:ään (Metsityksen toteuttaminen). 

Edellä esitetystä johtuen ehdotetun pykälän 6 kohdassa edellytettäisiin, että ilmoitettaisiin, onko alueen 

vallitseva maalaji kivennäismaata vai turvepohjaista maata. Vallitsevalla maalajilla tarkoitetaan sitä, että yli 

50 prosentin osuus metsitystukihakemuksen kohteena olevan alueen maalajista on joko kivennäismaata tai 

turvepohjaista maata. Hakemukseen maalajia ilmoitettaessa kivennäismaalla tarkoitetaan myös multa-

maata. 

Silloin, jos kyseessä olisi viljelykäytöstä poistettu alue, olisi asiakirja, johon ilmoitettu maalajitieto pohjau-

tuu, ilmoitettava. Peltoalatukia hakevien on tullut teetättää tiettyihin peltoalatukiin kuten esimerkiksi ym-

päristökorvaukseen liittyen peltolohkojen osalta viljavuustutkimus. Viljavuustutkimuksen sisältö vaihtelee, 

mutta se sisältää vähintään maalajin, multavuuden, kaliumin ja fosforin määrityksen. Viljavuustutkimusta 

kutsutaan vaihtoehtoisesti myös viljavuusanalyysiksi. 

7 kohta 

Pykälän 7 kohdassa edellytettäisiin hakemuksella ilmoittamaan hakemuksen kohteena olevaa aluetta tai -

alueita koskevan kiinteistön tai kiinteistöjen omistusmuoto. Alueen omistusmuotona voi olla esimerkiksi 

omistaminen yksin tai yhdessä puolison kanssa, yhtymämuotoinen omistaminen, omistus jakamattomana 

kuolinpesänä tai muu omistusmuoto. Yhteisomistussuhteen ollessa kyseessä on tarpeen ilmoittaa myös yh-

teisomistussuhteen peruste ja omistusosuus. 

 

8 ja 9 kohdat 

Metsitystukea haettaessa, on ilmoitettava pinta-ala, jolle metsityksen rahoitusta haetaan, hehtaareina 0,1 

hehtaarin tarkkuudella (8 kohta). Peltolohkorekisterin pinta-alatietoja voidaan käyttää, jos metsitystukea 

haetaan peltolohkorekisterissä olleelle peruslohkolle. 
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Alueen tarkan sijainnin ja yksilöinnin vuoksi edellytetään myös metsitettäväksi esitetyn alueen tai -alueiden 

sijainnin ilmoittamista kartalla tai paikkatietoina ilmaistuna (9 kohta). Jos hakemuksessa ilmoitetun pinta-

alan ja vastaavan kartalle piirretyn alueen pinta-ala poikkeavat toisistaan, niin pinta-alana tukihakemuksen 

käsittelyssä käytetään ilmoitettua pinta-alaa. Jos ilmoitetun ja kartalle piirretyn alueen pinta-alojen välillä 

on selkeä ero, tuen hakijalta pyydetään hallintolain (434/2003) mukaisesti selvitys asiaan liittyen. 

 

10 ja 11 kohdat 

Metsityslain 12 §:ssä säädetään metsitystuen hakemisesta yhteisomistustilanteessa. Tähän tilanteeseen 

liittyen on tarpeen antaa tarkempia säännöksiä siitä, miten yhteisomistustilanteessa metsityslain 12 §:n 

edellyttämät asiat ilmoitetaan. Nämä säännökset olisivat ehdotetun 2 §:n 10 ja 11 kohdissa. Hakemuksella 

olisi ilmoitettava, onko kyseessä tilanne, jossa kaikki alueen yhteisomistajat eivät hae tukea ja myös se olisi 

ilmoitettava, että tukea hakevat ne yhteisomistajat, jotka omistavat metsitettävästä alueesta vähintään 

60 prosenttia. Tämän lisäksi, jos kyseessä olisi edellä kuvattu tilanne, olisi hakemuksella annettava vakuutus 

siitä, että metsitystuen hakijat luopuvat metsityksen kustannusten vaatimisesta muilta kuin toimenpitee-

seen yhtyneiltä yhteisomistajilta. Samoin tuen hakijoiden olisi annettava vakuutus siitä, että he luopuvat 

metsityksen kustannusten vaatimisesta muilta kuin toimenpiteeseen yhtyneiltä yhteisomistajilta ja he si-

toutuvat yksin vastaamaan metsityslain 14 §:ssä tarkoitetun tukipäätöksen mukaisista vastuista, velvoit-

teista ja seuraamuksista. Lisäksi hakemuksella olisi annettava vakuutus siitä, että muille yhteisomistajille on 

ilmoitettu alueen suunnitellusta metsityksestä ja neuvottu heitä ilmoittamaan mahdollinen kielteinen kan-

tansa metsitykseen sähköpostilla, kirjeellä tai muulla tavalla. 

 

12 kohta 

Metsityslain 6 §:n 1 momentissa edellytetään, että alue, jolle metsitystukea haetaan, on vesitaloudeltaan 

metsänkasvatukseen sopiva. Tämän asian selvittämiseksi ehdotetun pykälän 12 kohdassa edellytettäisiin 

ilmoitettavan siitä, onko metsitettävällä alueella tarvetta olemassa olevien ojien kunnostukseen ja siihen 

liittyviin vesitalouden järjestelyihin. Jos tuen hakija vastaa tähän kohtaan myönteisesti hakemuksella, haki-

jan on ehdotetussa 3 §:ssä säädettävillä asiakirjoilla selvitettävä asiaa tarkemmin. 

13 kohta 

Metsityslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hakemuksessa on ilmoitettava, jos hakemuksen koh-

teena olevasta alueesta on tehty tai on käynnissä YVA-laissa tarkoitettu menettely. 

YVA-lain 3 §:n mukaan kyseistä lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja 

niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA–menettely ja siihen liit-

tyvä käytäntö voisi tulla ajankohtaiseksi joissakin hyvin harvoissa tapauksissa sovellettavaksi metsityksen 

kohdalla. Tällainen tilanne voisi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun metsitystukea haettaisiin hyvin laajan, 

useiden kymmenien hehtaarien suuruisen entisen turvetuotantoalueen metsittämiseksi, jonka osalta muun 

muassa vesistövaikutukset olisi selvitettävä tarkemmin. 

 

Laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetussa hallituksen 

esityksessä (HE 259/2016 vp) on todettu: ”13 §. Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauk-

sessa. Toimivaltainen viranomainen tekisi päätöksen siitä, että 3 §:n 2 momentin mukaisen hankkeen ym-

päristövaikutukset selvitetään arviointimenettelyssä pykälän 1 momentin mukaisesti. Hankkeet voisivat 

tulla toimivaltaisen viranomaisen tietoon eri tavoin tai viranomainen voisi käynnistää menettelyn omasta 

aloitteestaan. Tämän lain 6 §:n mukainen viranomaisten yhteistyövelvoite varmistaisi osaltaan tiedonkul-

kua.” Jos YVA-menettely ei ole vielä käynnissä, mutta YVA-menettelyyn liittyvä viranomaisen päätös YVA-

menettelyn käynnistämisestä olisi tiedossa, niin tästä johtuen ehdotetun pykälän 13 kohdassa edellytettäi-

siin ilmoitettavan siitä, tarvitaanko hakemuksen kohteella YVA-lain mukaista menettelyä. 
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3 § Asiakirjat ja selvitykset 
 

Ehdotetussa 3 §:ssä säädettäisiin niistä asiakirjoista ja selvityksistä, jotka hakemuksessa on tarvittaessa an-

nettava tai siihen liitettävä, jotta yksittäistapauksessa saadaan käytettäväksi kaikki tarvittava tieto hake-

muksen käsittelyä varten. 

 

1 kohta 

Jos metsitystuen hakija ei itse tee metsityshakemusta ja käyttää asiamiestä, on hakemuksessa annettava-

riittävän yksilöity selvitys asiamiehen oikeudesta edustaa hakijaa, jos hakemuksen on laatinut asiamies. Riit-

tävä selvitys on asiamiehelle annettu valtakirja metsityksen hakuun liittyvien asiakirjojen laatimisesta. 

 

2 kohta 

Metsityslain 6 §:n 1 momentin 5 kohdalla on rajattu metsitystuesta pois ne alueet, joiden osalta on jo ker-

taalleen maksettu joko julkista tai yksityistä rahoitusta metsittämistoimenpiteisiin. Lisäksi ne tilanteet rajat-

taan pois, joissa tuenhakija hakee usealta taholta rahoitusta metsitystä varten samanaikaisesti. Jos kuiten-

kin tuenhakija saisi tukea metsityksen perustamistoimenpiteisiin muulta taholta kuin metsäkeskukselta, 

hoitopalkkiota voisi muiden edellytysten täyttyessä saada. 

 

Ehdotetun pykälän 2 kohdan mukaan kysyttäisiin hoitopalkkiota haettaessa, onko taho, jolta on haettu tai 

jo vastaanotettu korvausta metsityksen perustamistoimenpiteiden toteuttamiseen, julkinen vai yksityinen.  

 

3 kohta 

Edellä 2 §:n 10 ja 11 kohdassa on selvitetty hakemuksella kysyttäviä asioita yhteisomistustilanteessa. Ehdo-

tetun pykälän 3 kohdassa edellytetään selvitystä siitä, miksi muita yhteisomistajia ei ole voitu tavoittaa, jos 

kyseessä on 2 §:n 11 kohdassa tarkoitettu tilanne, ja suunnitellusta metsityksestä ei ole ilmoitettu muille 

yhteisomistajille. 

 

Hakemuksella olisi siten tarkemmin selvitettävä, miksi muita yhteisomistajia ei ole voitu tavoittaa. Metsitys-

lain 12 §:n 4 momentin mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos yhteisomistajien tavoittaminen ei ole mah-

dollista ilman suuria vaikeuksia. Metsityslain esitöissä (HE 150/2020 vp) todetaan: ”Informoinnin osalta kui-

tenkin edellytetään, että muiden yhteisomistajien tavoittaminen olisi mahdollista ilman suuria vaikeuksia. 

Esimerkiksi kuolinpesään voi kuulua ulkomailla asuvia osakkaita, jotka eivät ole olleet vuosiin yhteydessä 

muihin osakkaisiin. Tällaisessa tilanteessa olisi kohtuutonta edellyttää osakkaan tavoittamista.” Metsityslain 

12 §:n 1 momentissa säädetään, että yhteisomistuksessa olevan alueen sellaisilla yhteisomistajilla, jotka 

omistavat alueesta vähintään kuusikymmentä prosenttia ja joihin kuuluvat aluetta hoitavat yhteisomistajat, 

on yhteisesti oikeus hakea metsitystukea. Aluetta hoitavalla yhteisomistajalla on tiedossaan alueen muut 

omistajat. Suomessa on selvitettävissä ilman suuria vaikeuksia henkilöiden ajantasaiset yhteystiedot. 

 

4 kohta 

Ehdotetun asetuksen 2 §:n 12 kohdassa edellytettäisiin ilmoitettavan siitä, onko metsitettävällä alueella 

tarvetta olemassa olevien ojien kunnostukseen ja siihen liittyviin vesitalouden järjestelyihin. Tähän liittyen, 

jos hakija vastaa edelliseen myönteisesti, olisi ehdotetun pykälän 4 kohdan mukaan suunnitelma ja kartta 

tai muu vastaava aineisto liitettävä hakemukseen. Suunnitelmassa olisi oltava esimerkiksi selvitys vesien-

suojelurakenteista ja mahdollisista kaivukatkoista. 
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Vesitalouden järjestelyä koskeva muu aineisto voi olla esimerkiksi vesilain (587/2011) 5 luvun 6 §:ssä tarkoi-

tettu ilmoitus, jos sellainen on tehtävä. Pääosasta metsitykseen liittyvistä vesitalouden järjestelyistä ei to-

dennäköisesti tarvitsisi tehdä ojitusilmoitusta. Esimerkiksi pinta-alaltaan suurehkoja entisiä turvetuotanto-

alueita tai turvepohjaisia peltoja voi kuitenkin tulla hakemuksen kohteeksi, joilla on ojaverkoston kunnosta-

mistarvetta, ja tällöin ojitusilmoituksen tekeminen voi tulla ajankohtaiseksi. 

 

5 kohta 

Kuten edellä on selvitetty, metsityslain 11 §:n 1 momentissa säädetään metsitystuen hakemuksella ilmoi-

tettavaksi, jos hakemuksen kohteena olevasta alueesta on tehty tai on käynnissä YVA-laissa tarkoitettu me-

nettely. Ehdotetun pykälän 6 kohdassa edellytetään, että YVA-lain 19 §:n mukainen arviointiselostus ja sii-

hen liittyvä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, jos ne ovat hakemuksen kohteena olevasta alueesta 

metsitystukea haettaessa käytettävissä, on liitettävä hakemukseen. 

 

4 § Metsityksen suunniteltu toteuttaminen 
 

Ehdotetussa 4 §:ssä säädettäisiin niistä tiedoista, jotka olisi hakemuksessa annettava kuvioittain metsityk-

sen suunnitellusta toteutuksesta. 

 

1 kohta 

Metsityslain 6 §:ssä säädetään metsitystuen myöntämisen edellytyksistä. Pykälän 1 momentin 6 kohdan 

mukaan edellytetään, että alue, jolle metsitystukea haetaan, on sellainen, että sillä ei ole aloitettu mitään 

metsittämisen perustamistoimenpiteitä. Metsitystuen 13 §:ssä säädetään ennen tukipäätöstä hankittavasta 

lausunnosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lausunnossaan otettava muun ohella kantaa 

metsityslain 6 §:n 1 momentin 3–6 kohdassa säädettyjen edellytysten toteutumiseen. Metsityslain 14 §:n 

4 momentin mukaan metsityksen toimenpiteet saadaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun metsäkeskus on teh-

nyt myönteisen tukipäätöksen metsitystuesta. Edellä selvitetystä johtuen hakemuksessa olisi ehdotetun 

pykälän 1 kohdan mukaan annettava arvioitu metsittämisen perustamistöiden aloittamispäivä. Tämä on 

tärkeä tieto metsäkeskukselle suunnitellun metsityksen toteutuksen käytäntöön viennin arvioinnissa. 

 

2 kohta 

Ehdotetun pykälän 2 kohdan mukaan hakemuksessa olisi annettava kuvioittain tieto siitä, onko metsityslan-

noitus tehtävä. Silloin jos kyse on viljelytoiminnasta poistetun alueen metsityksestä, viljavuustutkimus an-

taa arvion alueen lannoitustarpeesta. Asiaan liittyen on metsityksestä annettavan valtioneuvoston asetuk-

sen 8 §:ssä tarkoitus säätää, että tarvittaessa on tehtävä lannoitus ennen metsänviljelyn toteuttamista. 

Edelleen mainitussa pykälässä säädettäisiin, että viljelykäytöstä poistetuilla turvepohjaisilla alueilla on var-

mistettava erityisesti kaliumin ja boorin ravinnetasapaino ja kivennäismaa-alueilla boorin ravinnetasapaino. 

 

3 ja 4 kohta 

Ehdotetun pykälän 3 kohdan mukaan hakemuksessa olisi annettava tieto siitä, onko viljelytapana kylvö vai 

istutus, kun kyse on entisestä turvetuotantoalueesta, tai kivennäismaasta, joka on muuta kuin entistä maa-

talousmaata. Metsityslain 9 §:n mukaan metsitys voidaan toteuttaa vain istuttamalla turvepohjaisilla alu-

eilla, lukuun ottamatta entisiä turvetuotantoalueita, ja kivennäismailla, silloin kun viimeksi mainitut ovat 

entistä maatalousmaata. Jos metsityksessä käytetään useampia puulajeja, niin tällöin hakemuksella voidaan 

antaa tieto samalle kuviolle useammasta puulajista. Ehdotetun pykälän 4 kohdan mukaan hakemuksella 

olisi ilmoitettava käytettävä pääasiallinen puulaji sekä mahdolliset muut puulajit.  
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5 kohta 

Ehdotetun pykälän 5 kohdan mukaan hakemuksessa olisi annettava kuvioittain tieto suunnitellun metsityk-

sen hehtaarikohtaisesta taimi- tai siemenmääristä. Metsityksestä annetun valtioneuvoston asetuksen 

7 §:ssä säädetään siemen- ja taimimäärät hehtaaria kohden. Metsityslain 9 §:n 1 momentin mukaan istu-

tustiheyden on kuitenkin aina oltava vähintään 1 000 tainta hehtaarille. 

 

6 kohta 

Ehdotetun pykälän 6 kohdan mukaan hakemuksessa olisi annettava kuvioittain tieto siitä, käytetäänkö tai-

misuojia. Metsäkeskus arvioi metsitystuen tukipäätöksen valmistelun yhteydessä hakemuksessa ilmoitettu-

jen suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista haetulla alalla. Esimerkiksi myyrätuhojen riski on suuri 

vanhoilla pelloilla, joissa erityisesti lehtipuilla taimisuojien käyttö on välttämätöntä tuhojen välttämiseksi. 

 

7 kohta 

Metsityslain 9 §:n 1 momentin mukaan ennen metsityksen toteuttamista tarvittaessa maanpinta on käsitel-

tävä, tehtävä metsityslannoitus ja pintakasvillisuuden torjunta sekä lievästi vesoittuneilla aluilla vesojen rai-

vaaminen. Tästä johtuen ehdotetun pykälän 7 kohdan mukaan edellytetään, että hakemuksella ilmoitettai-

siin kuvioittain, tarvitaanko vesojen raivaamista, jos kyseessä on lievästi vesoittunut alue. 

 

8 kohta 

Metsityksestä annettavan valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 1 momentissa on tarkoitus säätää siitä, että 

metsitettävän alueen pintakasvillisuuden kilpailun torjunnassa on käytettävä alueelle soveltuvaa menetel-

mää. Ehdotetun pykälän 8 kohdan mukaan hakemuksessa olisi kuvioittain ilmoitettava pintakasvillisuuden 

poistamisessa käytettävä menetelmä. Pintakasvillisuuden poistamisen voi toteuttaa joko mekaanisesti tai 

kemiallisesti. Myös valittavan maanpinnan muokkausmenetelmän avulla voidaan vaikuttaa pintakasvillisuu-

den muodostumiseen. Toisaalta taas esimerkiksi entisellä turvetuotantoalueella ei välttämättä ole tarvetta 

pintakasvillisuuden poistamiseen, jos tuotannosta poistaminen on vasta äskettäin tehty. 

 

9 kohta 

Edellä 2 §:n 12 kohdan mukaan edellytettäisiin ilmoitettavan siitä, onko metsitettävällä alueella tarvetta 

olemassa olevien ojien kunnostukseen ja siihen liittyviin vesitalouden järjestelyihin. Ehdotetun 4 §:n 9 koh-

dan mukaan edellytettäisiin näiden tietojen kuviokohtaista ilmoittamista. Mainitun kohdan mukaan hake-

muksessa on annettava kuvioittain tieto metsityksen suunnitellusta toteutuksessa huomioon otettavista 

vesitaloudellisista tekijöistä ja vesitalouteen liittyvistä ojien kunnostuksista tai muista toimenpiteistä. 

 

10 kohta 

Metsityksestä annettavan valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 2 momentissa on tarkoitus säätää siitä, että 

maanpinta on tarvittaessa muokattava ennen metsänviljelyä kasvupaikan, vesitalouden ja metsänviljelyme-

netelmän perusteella kyntöviilulla, laikuttamalla, mätästämällä tai äestämällä taikka näiden yhdistelmällä. 

Ehdotetun pykälän 10 kohdan mukaan kuvioittain olisi hakemuksessa ilmoitettava tarvittava maanpinnan 

käsittelymenetelmä. 

 

5 § Voimaantulo 
 

Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2023 

saakka. Metsityslaki ja metsityksestä annettava valtioneuvoston asetus ovat myös voimassa vuoden 2023 
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loppuun, joten ehdotetun asetuksen voimassaolo päättyisi tällöin samaan aikaan edellä mainittujen säädös-

ten kanssa. Metsityslain 29 §:n 3 momentin mukaan metsitystukea voidaan hakea vasta 1 päivästä maalis-

kuuta 2021. 
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