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LH 1, 9/2021 

Rahoitushakemus luonnonhoitohankkeen toteuttamissuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) 

Hankehaun mukainen hankkeen nimi _______________________________________ Hankkeen diaarinumero _______________________ 

Valitse ne hanketyypit, joita hankkeeseen sisältyy 

elinympäristöjen hoito ja kunnostus vesiensuojelu monimuotoisuutta edistävä kulotus 

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

Toimenpiteiden kiinteistöjen tiedot ilmoitetaan erillisellä liitteellä ________________________________. 
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LH 1, 9/2021 

Rahoitushakemuksen laatijan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Organisaatio  Y-tunnus  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka    

Tuensaajan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Organisaatio  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Y-tunnus    
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Suunnitellut työt ja kustannukset arvonlisävero eriteltynä 

Kustannuslajin 

koodi 

Kustannuslajin selite Selite Kustannusarvio, 

euroa 

902 Tarvikekustannukset   

903 Yleis- ja hallintokustannukset   

904 Säästöpuiden poltto   

997 Luonnonhoitohankkeen suunnittelu   

920 Luonnonhoitohankkeen toteutus   

992 Arvonlisävero   

 Maanomistajakorvaukset   

 Hankkeen kustannukset yhteensä   

Arvioitu töiden alkamis- ja päättymisaika 

Alkamisaika _______ . _______.20_______ Päättymisaika _______ . _______.20_______ 

Muu julkinen tuki 

Onko toimenpiteeseen haettu tai saatu muuta etuutta julkisista varoista? 

Kyllä Ei 
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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.  

Lisätietoja 

 

Laatijan allekirjoitus 

Paikka  Aika  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

Liitteet 

Luonnonhoitohankkeen yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma ja kartta on liitettävä rahoitushakemukseen. 

Toimenpiteiden kiinteistöjen tiedot ilmoitetaan erillisellä liitteellä 
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