Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen

Maanomistaja/Asiamies:________________________________
Osoite: ______________________________________________
Postinro:_____________________________________________
Postitoimipaikka:______________________________________
Puhelin:_____________________________________________
Kitu / Tilan nimi:______________________________________

Metsänhoitotyön toteutusilmoitus
Kemeranro:_________________________________
Asiakasviite___________________________________________
Vast.organisaatio:______________________________________
Vast.henkilö:__________________________________________
Työlaji no:_______Selite: _______________________________
Kuittinro: ____________________________________________

Tyhjennä lomake

Tulosta lomake

KUVIOITTAISET TOTEUTUSTIEDOT
Työosuus
nro

Alue nro

Lohko nro

Kuvio nro

Kuvion
pinta-ala

Kust. laji

Tarkenne

Kustannuslajin nimi
lpm

Poistuman *
Toteutettu määrä A-hinta
runkoluku
€

Todelliset
kustannukset €

* Ilmoitetaan vain erityisen vaikeilla taimikonhoitokuvioilla (yli 2.5 htp/ha, kustannuslajilla 314)

TYÖOSUUSTIEDOT
Työosuus valmis pvm pakollinen täytettävä ja Tuen saaja ja Toteuttaja ovat pakollisia täytettäviä, mikäli ne poikkeavat rahoitushakemuksesta.

Työosuus
nro

Tuen saaja

Toteuttaja

Tilin numero

Työosuus valmis
Pvm

Työlajit 10 – 15: Mikäli taimien välitys-, pakkaus- tai kaukokuljetuskustannukset eivät ilmene viranomaiselle toimitetusta sopimuksesta tai laskujäljennöksestä, on veloitetut kustannukset (p/taimi) ilmoitettava alla.

Lisätietoja:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________LIITTEET: Kartta, ____________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Pvm
Maanomistajan allekirjoitus
Toteuttajan allekirjoitus
Kemera 2/2002 lomake 2

Erillinen liite 1 -->
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Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen metsänhoitotyön

Toteutusilmoituslomakkeen täyttöohje
(Kemera lomake 2)

Täyttöohje päivitetty 1/2002

Tunnistetiedot
Maanomistaja:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Kitu / Tilan nimi:

Sukunimi Etunimi

Kemeranumero:
Asiakasviite
Vastuuorganisaatio:
Vastuuhenkilö:
Työlajin no:

Metsäkeskus täyttää
Suunnittelija/toteuttajan antama tunniste hankkeelle, esim. hankenumero tai vastaava
Vastuuorganisaation nimi.
Vastuuhenkilön nimi
Työlajin numero.
katso liite 1
Nuoren metsän hoidossa (tällä lomakkeella vain työllisyysehtoisena) voi samalla
hankkeella olla kahta työlajia, joten myös mahdollinen energiapuun korjuu ilmoitetaan
tässä.

Työlajin selite:

Työlajin nimi

Kuittinro:

Metsäkeskus täyttää

Kiinteistötunnus numeroina muotoa Kunta – Kylä – Talo – Tila
Tilan nimi

katso liite 1

Kuvioittaiset toteutustiedot
Toteutustiedot ilmoitetaan työosuuksittain myös kuvioittain.
Työosuus nro:
Työosuuden numero Kustannuslajit, joiden tuki maksetaan samalle tuensaajalle
kirjataan samalle osuudelle. Lisäksi suunnittelu on aina oma osuutensa. Myös nuoren
metsän hoidon yhteydessä tehty energiapuun korjuu ilmoitetaan omana osuutena.
Käytettäessä tätä lomaketta normaaliehtoisen (=tavallinen jälkirahoitteinen nmh)
nuoren metsän hoidon toteutusselvityksenä, toteutusselvityksen laadinnan
kustannuslaji 997 ilmoitetaan hoitotyön työosuudella.
Työosuuksissa käytetään seuraavaa numerointia: 1= suunnittelu, 2 = työt,
joissa tuen saaja on maanomistaja, 3 = työt, joissa tuen saaja on muu kuin
maanomistaja, 4 = energiapuun korjuu nuoren metsän hoitohankkeella.
Normaaliehtoisella (jälkirahoitteisella) nuoren metsän hoitohankkeella
toteutusselvityksen laatimistuki saadaan menemään eri tuensaajalle kuin hoitotyö,
laittamalla se omalle osuudelleen. Jos hoitotuki halutaan antaa mo:lle ja tot.selv tuki
mhy:lle, työosuudet ovat seuraavat: Osuus 2: työlaji 30, taim.hoito, kust.laji. 312, tuki
mo:lle. Osuus 3: työlaji 30, tot. selv, kust.laji 997 tuki mhy:lle (997 ja sen määrä
hehtaareina annetaan kaikista kuvioista yhdellä rivillä , jolle annetaan joku kuvio
numero). Jos tällaisella hankkeella on energiapuun korjuuta sen ha-kustannuslaji 400
(energiapuun korjuuala) laitetaan 3 osuudelle (kaikkien energiapuukorjuukuvioiden
yhteispinta-ala yhdelle riville, jolle annetaan sama kuvionumero kuin 997:n riville.
Toteutusselvityksen 997 rivi laitetaan viimeiseksi tälle työosuudelle. Energiapuun
määrä ilmoitetaan omalla työosuudellaan no 4 , työlailla 40, ja energiapuun m3kustannuslajilla 401, tuen saaja joko mo tai esim mhy. Kts mallitäyttö

2
.
Alue nro:

Kolmenumeroinen Alueen numero metsäsuunnitelmasta

Lohko nro:

Lohkon numero metsäsuunnitelmasta

Kuvio nro:

Kuvion numero metsäsuunnitelmasta, voimassaolevasta aluesuunnitelmasta tai näiden
puuttuessa juokseva numerointi hankkeella. Kuvion numeroiden vastattava liitekartan
numerointia.

Kuvion pinta-ala:

Kuvion pinta-ala hehtaareina yhdellä desimaalilla

Kustannuslaji:

Toteutusilmoituksessa käytetään metsäkeskuksen Kemera-järjestelmän kustannuslajin
numeroita. Ne on esitetty liitteessä 1.

Tarkenne:

Metsänuudistamisessa ja nuoren metsän hoidossa Tilan ulkopuolisella työvoimalla
toteutetun työvaiheen työkustannuslajilla käytetään tarkennetta 00 ja maanomistajan
toteuttamilla tarkennetta 01.

Kustannuslajin selite:

Kustannuslajin nimi

Toteutettu määrä:

Kuvioittain / kustannuslajeittain ha, kpl,m,m3. Kustannuslajista 997,
suunnittelu/totselvitys, täytetään vain yksi rivi, jossa koko hankkeen suunniteltu määrä
ha laitetaan jollekin kuviolle. Myös kl 400 energiapuun korjuuala ilmoitetaan kaikilta
kuvioilta yhdellä rivillä. Sille annetaan sama kuvionumero kuin 997:lla.

A-hinta:

Todellisten kustannusten mukaan korvattavilla kustannuslajeilla (Katso liite 1)
materiaalin todellinen kpl-hinta kuviolla.

Todelliset kustannukset:

Todellisten kustannusten mukaan korvattavilla kustannuslajeilla (taimet, materiaalit, ja
metsän uudistamisessa sekä työllisyysehtoisissa nuoren metsän hoitohankkeissa tilan
ulkopuolisella työvoimalla tehtävien työvaiheiden (tarkenne 00) arvioidut todelliset
kustannukset euroina työnjohtokustannuksineen.

katso liite 1

Työosuustiedot:
Toteuttaja:

Toteuttajan / toteutusorganisaation nimi, mikäli se poikkeaa suunnitelmassa
ilmoitetusta.

Tuen saaja:

Tuen saajan nimi, mikäli se poikkeaa suunnitelmassa ilmoitetusta.

Tilinumero:

Tuen saajan tilinumero, mikäli se poikkeaa suunnitelmassa ilmoitetusta.

Työosuus valmis pvm:

Työn toteutuksen loppumispäivämäärä. Pakollinen täytettävä raportoitaessa työosuuden
viimeistä (tai ainoaa) toteutusta.

Lisätietoja:

Hanketta, osuutta tai kuviota koskevat tarkentavat lisätiedot

Liitteet:

Jos tätä toteutusilmoitusta käytetään ilman suunnitelmaa tehtävän työn
toteutusselvityksenä, joko tämän lomakkeen, tai rahoitushakemuksen liitteenä on
oltava kartta, josta ilmenevät hankkeen kuviot ja mahdollisen energiapuun
varastopaikat kaukokuljetusreitin varressa.

