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METSO-ohjelma 1/2

• Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden
turvaamisen toimintaohjelma eli METSO

• Käynnistyi 2008, jatkuu 2025 saakka (- 2030)

• Yksityiset metsänomistajat voivat suojella  ja hoitaa metsiensä 
monimuotoisuutta 

• Ohjelman lähtökohtana on aina vapaaehtoisuus

• METSOssa sekä pysyviä että määräaikaisia keinoja

• Metsäkeskus tekee ympäristötukisopimuksia, metsäluonnon 
hoitohankkeita ja pysyvän suojelun METSO –välityksiä ELY –
keskuksiin

• www.metsonpolku.fi

http://www.metsonpolku.fi/
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• METSO -kohteina ovat valintaperusteissa
määritellyt arvokkaat luontotyypit

- Lehdot
- Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät
- Monimuotoisuudelle merkittävät suot
- Vesistöjen lähimetsät
- Metsäluhdat ja tulvametsät
- Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot
- Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt
- Harjujen paahdeympäristöt
- Puustoiset perinnebiotoopit
- Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet



METSO-ohjelman suojelukeinot

• Pysyvä suojelu (Ely-keskus, ls-laki) Verovapaa korvaus

– Myynti suojelualueeksi

– Yksityisen suojelualueen (YSA) perustaminen

• Määräaikainen rauhoitus (Ely-k, ls-laki)

• Metsätalouden ympäristötuki: 10 v määräaikainen suojelu 
(Metsäkeskus, Kestävän metsätalouden rahoituslaki eli Kemera) 
Verollinen korvaus

• Luonnonhoitohankkeet (Metsäkeskus, Kemera)
Ei korvausta metsänomistajalle, 100 % tuki työn toteuttajalle



Kohteen valintaperusteita pysyvään suojeluun

• Metsä täyttää pääosin METSO I tai II luokan kriteerit

• Metsä muodostaa yksin tai yhdessä viereisten 
suojelualueiden kanssa vähintään 4 hehtaarin 
suojelukokonaisuuden

• Mikäli metsässä on harvinainen elinympäristö tai metsä on 
erityisen luonnontilainen tai lajistoltaan arvokas, myös alle 4 
hehtaarin kohde käy – esim. pienvesielinympäristöt ja lehdot 
soveltuvat myös alle 4 ha kohteina



Metsätalouden ympäristötuki, 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.



Pienvesielinympäristöjen soveltuvuus ympäristötukikohteiksi

• Ympäristötuki kohdistetaan ensisijaisesti puustoisille Metsälain 10 §
kohteille (lehdot, pienvesien lähiympäristöt, rehevät korvet)

• METSO I ja II lk:n vesistöjen (pienvesien) lähimetsät ovat 
rahoituskelpoisia kytkeytyvinä tai erillisinä kohteina. Rajaus tehdään 
metsälain tulkintasuosituksen mukaisesti. Alueella on oltava 
ainespuukokokoista puustoa ja monimuotoisuutta ilmentäviä 
rakennepiirteitä. Tulkintasuositusta kapeammat pienvesielinympäristöt 
voidaan rahoittaa, mikäli alueella on joku muu elinympäristö ja sen 
rahoitusehdot täyttyvät.



Metsätalouden ympäristötuki, esimerkkirajauksia
- puro kahden tilan alueella, kuviot 609 ja 4 ovat ML 10 § kohteita,     
kuviot 2 ja 5 METSO-elinympäristöjä



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. 2022). 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 € (max 3000)
Hakkuuarvokorvaus 9698 – 3000 = 6698 €
Peruskorvaus (1,0 ha) 2 x 38,79 x 1,0 = 78 €
Ympäristötuki 10 v. (6698+78)/3 = 2259 €



Metsään.fi - palvelu 

Mahdollinen 

METSO-kohde 

on Zonation-

analyysillä 

tuotettu tieto 

potentiaalisesta 

luontokohteesta

Kartalla 

Metsäkeskuksen 

tiedossa olevat 

luontokohteet. 

Kohteet on jo 

inventoitu 

Metsäkeskuksen 

toimesta tai tuotettu 

muista tietolähteistä.



Kemeran luonnonhoitohankkeet

• Hankehakumenettely: Smk suunnittelee hankkeen, toteutus 
kilpailutetaan avoimessa hankehaussa

– www.metsakeskus.fi > Metsätalouden tuet > Kemera-tuet > Luonnonhoitohankkeet

• Hankehakukokouksessa hakijoiden pisteytys ja toteuttajan valinta
-> Hankepäätös -> Rahoitushakemus -> Rahoituspäätös -> töiden 
aloitus ja toteutus määräaikaan mennessä.

• Kemera-tuki kattaa toteutuksen kustannukset, pääsääntöisesti ei 
korvauksia metsänomistajalle; toteutus maksuton ja tuloksena 
hoidettu elinympäristö / vesiensuojelurakenteet

• 2023 hankehaut avautuvat 22.2. ja 24.5.

• Kemera-laki päättyy 31.12.23 ja sen korvaa METKA 1.1.24 

http://www.metsakeskus.fi/


Luonnonhoitohanketyypit Kemera-laki 34/2015  21§

1. Usean tilan alueelle ulottuviin, 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.

4. Metsäluonnolle haitallisten vieraskasvilajien hävittämiseen ja niiden 
leviämisen estämiseen metsätalousmaalla.

5. Muihin edellä mainittuja hankkeita vastaaviin metsäluonnon hoitoa ja 
metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja 
korostaviin, alueellisesti merkittäviin hankkeisiin.



Esimerkki vesiensuojeluhankkeesta

• Vähä Leppijärven luonnonhoitohanke, Siikainen, Satakunta

- 4 laskeutusallasta

- 1 pintavalutuskenttä

- 1 säätöpato

- Hankehaussa 11-12/2015

- Rahoituspäätös keväällä 2016

- Toteutus 2016-2018

Vesiensuojeluhankkeissa päätavoite on estää kiintoaineen (osin ravinteiden) 
pääsy toimenpidealueelta vesistöön. Samalla voidaan ennallistaa hankealueella 
olevia, luonnontilaltaan muuttuneita pienvesiä, kuten lähteitä, tai palauttaa 
kaivettu puro alkuperäiseen uomaansa. Kemera-hankkeet toteutetaan 
metsätalouden maalla, ei vesistössä, joten esim. taimenpurojen sorastukset tai 
järven ruoppaus eivät ole rahoitettavia toimenpiteitä.



Lisätietoa

• https://www.metsakeskus.fi/fi/asiointi/lomakkeet -> Ympäristötuki

➢ Lomakkeet ja ohjeet ympäristötukihakemuksen laadintaan

• https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-
luontotieto/luontotietoaineistot/erityisen-tarkeat-elinymparistot

➢ Metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt kartalla avoimessa 
metsätiedossa

• www.metsonpolku.fi

➢ METSO-ohjelman sivut

Jarmo Uimonen, p. 040 5253053, jarmo.uimonen@metsakeskus.fi

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/kemera-tuet/ymparistotuki
https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/luontotietoaineistot/erityisen-tarkeat-elinymparistot
http://www.metsonpolku.fi/


Kiitos mielenkiinnosta!


