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HV 15, 5/2021 

HV 15, 3/2021Hirvieläinvahingon toteutusilmoitus (täydennysviljely tai 

uudelleenmetsitys) tai lisäaikahakemus 

Suomen metsäkeskus. Riistavahinkolaki 105/2009 

Korvauksen hakijan tiedot 

Sukunimi Etunimi 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköposti Henkilö- tai 

Y-tunnus

Toteutusilmoituksen laatijan tiedot 

Sukunimi Etunimi 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköposti 

Kiinteistön tiedot 

Kunta Kiinteistötunnus numeroina 

kunta-kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi 

Korvauspäätöksen numero ______________________________________________ 

Maksun saajan tiedot 

Sukunimi Etunimi 

Henkilö- tai Y -

tunnus 

Tilinumero 

(IBAN-

muotoinen) 

Maksuviite, ei 

pakollinen 
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Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon 

Suostumalla sähköiseen tiedoksiantoon saat päätösasiakirjan tai muun hakemusta 

koskevan viestin sähköisenä viestinä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

(Tarkista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi.) Ellet halua sähköistä 

tiedoksiantoa, tulee se erikseen kieltää. 

En suostu sähköiseen tiedoksiantoon.  

Toteutuneet työmäärät ja kustannukset 
 

Kuvion numero ___________ 

Koodi Kustannuslaji Työmäärä 

ha/kpl/h 

Kustannus, 

euroa, alv 0 % 

142 Raivaus   

143 Maanmuokkaus, äestys, laikutus   

144 Maanmuokkaus, auraus, mätästys   

145 Viljelymateriaali, mänty   

146 Viljelymateriaali, kuusi   

147 Viljelymateriaali, rauduskoivu   

148 Istutus   

149 Kylvö   

150 Muu työ   

968 Työnjohto   

 

Kuvion numero ___________ 

Koodi Kustannuslaji Työmäärä 

ha/kpl/h 

Kustannus, 

euroa, alv 0 % 

142 Raivaus   

143 Maanmuokkaus, äestys, laikutus   

144 Maanmuokkaus, auraus, mätästys   
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Koodi Kustannuslaji Työmäärä 

ha/kpl/h 

Kustannus, 

euroa, alv 0 % 

145 Viljelymateriaali, mänty   

146 Viljelymateriaali, kuusi   

147 Viljelymateriaali, rauduskoivu   

148 Istutus   

149 Kylvö   

150 Muu työ   

968 Työnjohto   

 

Kuvion numero ___________ 

Koodi Kustannuslaji Työmäärä 

ha/kpl/h 

Kustannus, 

euroa, alv 0 % 

142 Raivaus   

143 Maanmuokkaus, äestys, laikutus   

144 Maanmuokkaus, auraus, mätästys   

145 Viljelymateriaali, mänty   

146 Viljelymateriaali, kuusi   

147 Viljelymateriaali, rauduskoivu   

148 Istutus   

149 Kylvö   

150 Muu työ   

968 Työnjohto   

 

 



 Metsäkeskus täyttää 

Saapumispäivä: __________________ 

Asianumero: _____________________ 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

4 (4)  Lomake 

HV 15, 5/2021 

HV 15, 3/2021 

Haen lisäaikaa ________________ saakka. 

Perustelut lisäajan hakemiselle 

 

Maanomistajan allekirjoitukset 

Paikka  Aika  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  
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