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Kestävän metsätalouden määräaikainen 

rahoituslaki (Kemera) ja  METSO-ohjelman 

toteutuskeinot
- Määräaikainen, 10 vuoden 

ympäristötukisopimus = 

metsätalouden ympäristötuki         

- Elinympäristöjen kunnostus ja 

hoito ympäristötuen yhteydessä

- Elinympäristöjen kunnostus ja 

hoito luonnonhoitohankkeena, 

Metsäkeskus suunnittelee, 

toteuttaja valitaan hankehaulla

Yksityismetsien 

kokonaistavoite METSO-

kaudelle 2008- 2025

on 82 000 ha 

Toteuma vuoden 2020 

lopussa on noin 51 500 ha 

(ml. elinympäristöjen hoito), 

noin 63 % tavoitteesta



Yleiset kemera ehdot

• Kemera-lain yleisehdot koskevat myös ympäristötukea

• Tukea voidaan myöntää metsälain alaiselle alueelle

› ei myönnetä suojelualueille, kaava-alueille metsälain 

voimassaolo rajauksin

• Tuen saajana kemera-lain 4 § mukainen yksityinen 

maanomistaja

• Tukea ei saa myöntää työhön tai toimenpiteeseen, joka on 

laissa säädetty maanomistajan velvollisuudeksi

› Ei myöskään lainvastaisen toiminnan korjaamiseen

• Rahoitettavaan työhön tai toimenpiteeseen ei saa 

kohdistua muuta valtionavustukseksi katsottavaa tukea



Ympäristötuen kohdentaminen
Ympäristötukikohteet ovat 

pääsääntöisesti pienialaisia ja 

puustoisia kohteita ja voivat sijaita 

myös toisistaan erillään.

Laajat ja monimuotoisuusarvoltaan 

erityisen merkittävät (mm. 

suojelualueisiin kytkeytyvät, 

harvinaiset luontotyypit) pyritään  

ohjaamaan tai välittämään 

pysyvään suojeluun.



Ympäristötukikohteiden valinta 2021
• Ympäristötuki kohdistetaan ensisijaisesti puustoisille Metsälain 10 §

kohteille (lehdot, pienvesien lähiympäristöt, rehevät korvet)

• Myös erillisille, alueellisesti edustaville METSO I-luokan kohteille 

(max 5 ha/sopimus kangasmetsät, max 5 ha/sopimus metsäiset 

kalliot, jyrkänteet ja louhikot, samoin metsäluhdat/tulvametsät)

• Erillisiä vähäpuustoisia 10 §, METSO- tai muita arvokkaita kohteita 

ei rahoiteta (esim. kitu- ja joutomaan suot ja kalliometsät)

• Vähäpuustoinen kohde voidaan ottaa silloin, kun se yhdistää erilliset 

puustoiset 10 § tai METSO I-lk:n kohteet kokonaisuudeksi

• Ympäristötukiohje

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/ymparistotuki-ymparistokohteiden-valintaperusteet.pdf


Ympäristötukisopimusesimerkki
Metsänomistajalla on omistuksessaan 20 hehtaarin tila. Sen 

välittömästi hakattavissa oleva puumäärä on 2 000 m3. Tilalla 

on erityisen tärkeä elinympäristö, luonnontilaisen puron 

välitön lähiympäristö 1,0 ha. Elinympäristön hakattavissa 

oleva puumäärä on 250 m3. Puutavaran keskikantohinta on 

38,79 euroa (Varsinais-Suomi v. 2021). Summat on 

pyöristetty lähimpään euroon.

Puuston hakkuuarvo 2000 x 38,79 = 77 580€

Kohteen hakkuuarvo 250 x 38,79 = 9698 €

Vähäinen haitta, 4 % 77580 x 0,04 = 3103 €

Hakkuuarvokorvaus 9698 – 3103 = 6595 €

Peruskorvaus (1,0 ha) 2 x 38,79 x 1,0 = 78 €

Ympäristötuki 10 v. (6595+78)/3 = 2224 €



Metsätalouden ympäristötuki, esimerkkirajauksia
- puro kahden tilan alueella, kuviot 609 ja 4 ovat ML 10 § kohteita,     

kuviot 2 ja 5 METSO-elinympäristöjä



Metsäalan toimijat voivat laatia ympäristötuki-

hakemuksia ja saada valmistelukorvausta

Metsäkeskuksen tuki laatijoille

• Valtakunnallinen ja alueellinen koulutus; verkkokoulutus, 

sähköiset oppimisympäristöt, maastokoulutus 

• Alueellinen perehdytys organisaatio/henkilötasolle

• Asiantuntija-apu elinympäristöjen ja rahoituskelpoisuuden 

määrittämiseen sekä elinympäristöjen hoito- ja 

kunnostustöihin

• Ympäristötuen laskentataulukko ja lomakkeet

• Valmistelukorvauksen myöntäminen ja maksatus

• 12.3.21 Vapaaehtoinen metsien ja soiden suojelu – webinaari toimijoille

https://tapahtumat.metsakeskus.fi/

