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1 (1)  Lomake 

LH 2, 9/2021 

Liite luonnonhoitohankkeen rahoitushakemuksen toimenpiteiden kiinteistöjen tiedot 

Hankehaun mukainen hankkeen nimi _______________________________________ Hankkeen diaarinumero _______________________ 

Lomakkeella ilmoitetaan toimenpiteiden kiinteistöjen tiedot, jos kiinteistöjä on enemmän kuin viisi. 

Toimenpiteiden kiinteistön/kiinteistöjen tiedot 

Toimenpiteiden 

kohdentumisen 

kunta/kunnat 

Kiinteistötunnus numeroina, 

kunta-kylä-talo-tila 

1. Elinympäristöjen 

hoito, toimenpide-

alueen koko, ha 

2. Vesiensuojelu, 

valuma-alueen koko, 

ha 

3. Monimuotoisuutta 

edistävä kulotus, 

kulotusala, ha 
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