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1 (1) Lomake 

LH 2, 3/2021 

Hakemus luonnonhoitohankkeen toteutuksesta 

Luonnonhoitohanke ____________________________________________________________ 

Luonnonhoitohanke yksilöidään hankehakupyynnön liitteen hankkeen numerolla ja 

nimellä. Eri vaiheiden urakan hinta ja hakemuksen kokonaishinta annetaan 

kokonaislukuna (euroa) ilman arvonlisäveroa. Vertailussa käytetään hankkeen 

kokonaishintaa. Hinnat pitävät sisällään toteuttajan kaikki kustannukset ja 

maksut. Hakemuksen liitteenä on esitettävä toimitusvarmuusselvitys. 

Toimijan tiedot 

Nimi Y-tunnus

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Luonnonhoitohankkeen tiedot 

Luonnonhoitohanke Suunnittelun 

hinta, euroa 

Toteutuksen 

hinta, euroa, 

sisältää 

työnjohdon 

Hallinnon ja 

raportoinnin 

hinta, euroa 

Hankkeen 

kokonaishinta, 

euroa 

Metsäkeskuksen tilaamien mahdollisten lisätöiden yksikkökustannushinnat, 

hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa 

Suunnittelutyöt, 

euroa/h 

Toteutuksen 

työnjohto, 

euroa/h 

Toteutus, 

konetyö, euroa/h 

Toteutus, ilman 

koneita henkilötyönä 

tehtävä työ, euroa/h 

Hakemus on voimassa _____________________ saakka. 

Allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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