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Kestävän metsätalouden 
rahoituslain uudistus 

Niina Riissanen 
Maa- ja metsätalousministeriö 



Tuettavat työlajit 
Metsänuudistaminen  
- Suojametsäalueilla ja vajaapuustoisten alueiden uudistaminen pohjoisen Suomen alueella 

Nuoren metsän hoito 
- Taimikon varhaishoito 
- Varttuneen taimikon hoito ja nuoren metsän kunnostus 

Terveyslannoitus 
Juurikäävän torjunta 
Suometsän hoito 
Yksityistien perusparannus ja uusi metsätie 
Ympäristötuki 
Metsäluonnon hoito hankkeet 
Lunnonarvotuki ? 
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Poistuvat toimenpiteet 
•  Pystykarsinta 
•  Kantojen nosto 
•  Luonnontuhon jälkeinen metsän uudistaminen 
•  Pellon metsitys 
•  Metsän uudistaminen muualla kuin pohjoisessa Suomessa  
•  Energiapuun korjuu -> PETU 
•  Vahingon korvaus ja vahinkojen korjaaminen 
•  Kokeilu- ja selvitystoiminta rahoitettavaksi valtion vuosittaisen 

talousarvion perusteella ilman erillissäädöksiä 
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Työryhmän ehdotuksia 
Soveltamisala 
•  Metsälain soveltamisalaan kuuluvilla alueilla + rauhoitusmääräysten sallimiin toimenpiteisiin 

yksityisillä luonnonsuojelualueilla  
•  Tukea pääasiassa kohteille, jotka sijaitsevat metsämaalla 

 
Rahoituksen muoto 
•  Lainarahoituksesta luovutaan 

 
Muita tuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä 
•  Tuettavien töiden tarkoituksenmukaisuus vaatimus 
•  Ei lakisääteisiin velvoitteisiin 
•  Tukea vain yhdestä julkisesta rahoituslähteestä 
•  Tukea ei sellaisten vahinkojen korvaamiseen, joiden varalle on saatavilla vakuutus 
•  Tuen kohteena voi olla yhden tilan hanke tai useiden tilojen yhteishanke 
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Työryhmän ehdotuksia 
Tuki vyöhykkeet 
•  Metsälain vyöhykkeet: eteläinen Suomi, keskinen Suomi ja pohjoinen Suomi 
•  Tukivyöhykkeiden käyttö joustavaa ja työlajikohtaista 

 
Tuen taso 
•  Tuki kokonaiskustannuksiin: suunnittelu, toteutus, materiaalit, työnjohto sekä 

toteutusilmoituksen laatiminen 
•  Tuen taso työlajeittain: laskennallinen yksikkötuki (€/ha) tai prosentteina 

kokonaiskustannuksista.  
•  Enimmäistukitaso: 60 % todellisista kokonaiskustannuksista 
•  Ympäristötuki: taloudellinen menetys, syntyneet kustannukset ja suunnittelu 
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Työryhmän ehdotuksia 
Toimenpiteen suunnittelu ja rahoituksen hakeminen 
•  Tukien jälkirahoitteisuudesta luovutaan, jos uudet maa- ja metsätalousalan suuntaviivat 

eivät salli tukien myöntämistä jo toteutettuihin töihin  
•  Suunnitelma: metsätien tekeminen, suometsän hoito, metsänuudistaminen, 

terveyslannoitus, metsäluonnon hoito, ympäristötuki ja luonnonarvotukea 
•  Toteutuksen jälkeen toteutusilmoitus 

 
Metsäsuunnitelma 
•  Metsäsuunnitelmaa edellytetään vähintään 50 hehtaarin tiloilta 
•  Metsäkeskuksen hallussa olevat metsävaratiedot katsotaan metsäsuunnitelmaa vastaaviksi 

tiedoiksi 
•  Mikäli metsäsuunnitelma tai metsävaratieto ei ole viranomaisen käytettävissä, on tieto 

esitettävä rahoitusta hakiessa 
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Suometsien hoito 1/3 
•  Pyritään turvaamaan puuston kasvu asianmukaisella 

kuivatuksella sekä vesien hyvää tilaa tarkoituksenmukaisilla 
vesiensuojelutoimenpiteillä 

•  Sovittaa yhteen kunnostusojitus ja hakkuut sekä muut 
metsänhoitotoimenpiteet 

•  Kunnostusojitustarve ja -kelpoisuus tulee määrittää aina 
tapauskohtaisesti 

–  Heikkotuottoisia kohteita ei ole taloudellisesti perusteltua kunnostusojittaa. Metsälain 
muutoksen johdosta metsän uudistamisvelvoite poistui vähätuottoisilta ojitetuilta 
turvemailta. 

–  Puuston haihdunta riittää pitämään pohjaveden riittävän alhaalla: Etelä-Suomessa 125 
m3/ha ja Pohjois-Suomessa yli 150 m3/ha 

•  Vähäpuustoisia suoalueita voidaan käyttää pintavalutuskenttinä 
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Suometsän hoito 2/3 
Tuettavia toimenpiteitä:  
•  ojitetun alueen ojaston kunnostus 
•  vesiensuojelutoimenpiteet 
•  piennarteiden tekeminen  
 

Tukea ensisijaisesti tilojen yhteisinä hankkeina 

Tuen määrä on enintään 60 prosenttia kokonaiskustannuksista   
•  Hankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää ojaston kunnostukseen sisältyvien 

vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi välttämättömiä rakenteita 
•  Porrastettu alueittain 

Hoito- ja kunnossapitovelvoite on voimassa 10 vuotta rahoituksen 
loppuun maksamisesta 



Suometsän hoito 3/3 
Tukea voidaan myöntää jos: 
•  Vesiensuojelusuunnitelma: tulee käyttää kohteelle soveltuvia, kustannuksiltaan kohtuullisia 

parhaimpia käytettävissä olevia vesiensuojelumenetelmiä ja -rakenteita 
•  Vähimmäisala 5 ha 
•  Ravinteisuustaso: eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään kuiva kangas 

(varputurvekangas) ja pohjoisessa Suomessa vähintään kuivahko kangas tai vähintään 
puolukkaturvakangas II.  

•  Puumäärää tai taimikkoa koskevat sekä muut aluetta koskevat vaatimukset 
•  Uudisojituksen jälkeen puuston kasvu on selvästi elpynyt 
•  Alueen puusto on metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa tai puuston käsittely tehdään 

suometsän hoidon toteutuksen yhteydessä 
•  Tukea ei ennen kuin on kulunut 20 vuotta valtion rahoittaman hankkeen päättymisestä 
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Metsäluonnon hoitohankkeet 
Tukea voidaan myöntää: 
1)  usean tilan alueella sijaitsevien, monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen 

hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen; 
2)   metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos 

toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta 
eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle; 

3)  metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen, ja 
4)   muihin 1-3 kohdassa tarkoitettuja hankkeita vastaaviin metsäluonnon hoitoa sekä metsien 

monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja edistävä, alueellisesti merkittäviin 
hankkeisiin. 

 
Hankehaku  
Minimi tuki 1 000 euroa 
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Kuulemistilaisuus 
Aika  Ke 9.4.2014 klo 12.00-16.00 
Paikka  Postitalo, auditorio (Mannerheiminaukio 1B, Helsinki) 
Ohjelma 

 Tilaisuuden avaus 
 Valtiontuen suuntaviivat 
 Työryhmän muistion esittely 
 Kommenttipuheenvuoroja 
 Vapaa kommentointi 

  
Ilmoittautumiset Liisa Mäenpäälle (liisa.maenpaa@mmm.fi) 
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