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Tulosta

Rahoitushakemus metsitystuen myöntämiseksi
Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta, 1114/2020.
Lomaketta käytetään haettaessa metsitystukea Suomen metsäkeskukselta. Ennen metsityksen toimenpiteiden aloitusta sinun
tulee odottaa hyväksyttyä rahoituspäätöstä Metsäkeskukselta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa haet tällä hakemuksella vain
hoitopalkkiota ja olet saanut rahoituksen metsityksen perustamistöihin jostain muualta. Jos metsityksen toimenpiteet aloitetaan
ennen kuin Metsäkeskus tekee päätöksen hakemuksen perusteella, tukea ei voida myöntää.
Tuen hakijan tiedot
Mikäli hakijoita on useampi, katso täyttöohje.
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Asiakasviite

Henkilötunnus

Y-tunnus

Hakemuksen laatijan tiedot, jos eri kuin hakija
Sukunimi
Lähiosoite

Etunimet
Postinumero
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Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Yritys

Lomake
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Yrityksen Y-tunnus
Selvitys asiamiehen toimivallasta
Hakemuksen laatija toimii myös tuen hakijan valtuuttamana asiamiehenä.
Hakija on ______ . ______.20______ valtuuttanut asiamiehen toimimaan puolestaan.
Valtuutuksesta käy ilmi
asiamiehen oikeus edustaa hakijaa metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain mukaisessa hakemusasiassa
pankkitili, (IBAN) jolle tuki maksetaan, tai asiamiehen oikeus ohjata tuki osoittamalleen pankkitilille silloin, kun tukea ei
makseta hakijalle.
Haettava metsitystuki
Metsitystuki muodostuu kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta. Haen metsitystuen
kustannuskorvausta ja hoitopalkkiota

hoitopalkkiota.

Jos haet vain hoitopalkkiota, ilmoita oletko hakenut tai oletko saanut tukea metsityksen perustamistoimenpiteisiin samalle
alueelle.
Olen hakenut tai saanut yksityistä tukea.
Olen hakenut tai saanut julkista tukea. Tuen määrä ____________ euroa. Tuen myöntäjä _______________________________.
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Kohteen tiedot
Sijaintikunta

Kiinteistötunnus numeroina,
kunta-kylä-talo-tila

Kiinteistön nimi

Lomake
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Hakijan/Hakijoiden
yhteenlaskettu
omistusosuus kiinteistöstä,
murtoluku tai %

Jos tilan omistaa useampi kuin yksi ja kaikki omistajat eivät hae tukea, vastaa seuraavaan kohtaan.
Hakijat omistavat hakemuksen kohteena olevasta kiinteistöstä/kiinteistöistä vähintään 60 % ja vastaavat metsityksen
kustannuksista. Hakemuksessa ilmoitetut hakijat sitoutuvat vastaamaan metsitykseen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja
seuraamuksista.
Ilmoittaminen metsitysaikeista muille kiinteistön omistajille
Hakijat ovat ilmoittaneet alueen suunnitellusta metsityksestä muille yhteisomistajille. Muita yhteisomistajia on
neuvottu ilmoittamaan mahdollinen kielteinen kanta metsitykseen.
Suunnitellusta metsityksestä ei ole ilmoitettu, koska muita yhteisomistajia ei ole voitu tavoittaa (lisää selvitys
liitteeksi tai lisätietoihin).
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Kiinteistön yhteisomistuksen peruste
puolisot yhdessä
verotusyhtymä

jakamaton kuolinpesä
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yhteismetsä

muu, mikä? _____________________________________________________________

Ilmoitus de minimis -tuesta
Ilmoita tuen hakijalle tai hakijoille myönnetyt de minims -tuet eli vähämerkityksiset tuet kuluvan ja kahden edellisen
verotusvuoden ajalta. Jos hakijoita on useampi, katso täyttöohje.
Tiedot tuesta
Tuen hakijalle ei ole myönnetty de minimis -tukea kysytyllä ajanjaksolla.
Hakijalle on myönnetty de minimis -tukia. Täytä alla olevat tiedot.
Tuen myöntämisvuosi

Myönnetyn tuen määrä, euroa

Tuen myöntäjä tai tuki

Kuluva verovuosi on, ja kaksi edeltävää verovuotta ovat olleet täysiä kalenterivuosia (1.1.–31.12.).
Verovuodet poikkeavat täydestä kalenterivuodesta. Täytä verovuodet muodossa pp.kk.vvvv-pv.kk.vvvv.
Kuluva verovuosi

____________________________________
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Edellinen verovuosi
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______________________________________

Sitä edeltävä verovuosi ______________________________________

Metsitettävän alueen tiedot
Liitä hakemukseen kartta, johon on rajattu hakemuksen kohteena olevat alueet.
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Lannoitustarve

Vesitalouden
toimenpiteet

Käytetäänkö taimisuojia

Taimi- tai siemenmäärä
(kpl/ha tai g/ha)

Pääpuulaji

Käytettävät puulajit

Metsitystapa

Pintakasvillisuuden
torjuntatapa ennen
viljelyä
Vesakon raivaustarve

Maanmuokkaus

Turvekerroksen paksuus

Maalaji

Pinta-ala

Kuvionumero

Kuviotiedot

5 (9)

Metsäkeskus täyttää
Saapumispäivä: ________________

Lomake
MT 1, 3/2021

Luonnontaimien määrä kuviolla (vain jos metsitystapa on istutus)
Kuvion numero

kpl/ha

Kuvion numero

kpl/ha

Kuvion numero

kpl/ha

Muita suunniteltuja vesiensuojelutoimenpiteitä
Kuvion
Toimenpide
numero

Metsitettävä alue on entistä maatalousmaata eli viljelykäytöstä poistettu alue
Ilmoita kuvion kohdalla, onko alue entistä maatalousmaata. Jos alue on entistä maatalousmaata, vastaa lisäksi seuraaviin
kohtiin.
Kuvion
numero

Alue on
Peruslohkon
entistä
tunnus
maatalousmaata
(kyllä/ei)

Minä vuonna
aluetta on
viimeksi viljelty?

Onko alueen maalaji määritetty
viljavuusanalyysin tai vastaavan
analyysin perusteella?
(viljavuusanalyysi/muu/ei ole)

Alueelle on haettu
maatalouden
tukijärjestelmien
tukea vuoden 2019
jälkeen (kyllä/ei)
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Kuvion
numero

Alue on
Peruslohkon
entistä
tunnus
maatalousmaata
(kyllä/ei)

Minä vuonna
aluetta on
viimeksi viljelty?
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Onko alueen maalaji määritetty
viljavuusanalyysin tai vastaavan
analyysin perusteella?
(viljavuusanalyysi/muu/ei ole)
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Kuviolle on haettu
maatalouden
tukijärjestelmien
tukea vuoden 2019
jälkeen (kyllä/ei)

Tuen määrä
Tuki määräytyy metsitettävän alueen pinta-alan, maapohjan, aiemman maankäyttötavan, käytettävän puulajin sekä
uudistamistavan perusteella. Tuki on kiinteä hehtaarikohtainen korvaus.
Et voi muuttaa hakemusta enää sen jälkeen, kun Metsäkeskus on tehnyt päätöksen. Maksettavan tuen määrä ei voi olla suurempi
kuin hakemukseen perustuvassa päätöksessä on ilmoitettu.
Ilmoita haettavan tuen määrä. Kun haet kustannuskorvausta, valitse kuvion maalajia ja metsitystapaa kuvaava vaihtoehto
vaihtoehdoista 1-5. Katso täyttöohje.
Kuvio

Kuvion maalajia ja metsitystapaa
kuvaava vaihtoehto

Kuvion
kustannuskorvaus, euroa

Kuvion hoitopalkkio,
euroa

Yhteensä, euroa

0,00
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Kuvio

Kuvion maalajia ja metsitystapaa
kuvaava vaihtoehto

Kuvion
kustannuskorvaus, euroa
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Kuvion hoitopalkkio,
euroa
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Yhteensä, euroa

0,00

0,00
0,00
Yhteensä,
euroa

0,00

0,00

0,00

Metsitysvelvoitteeseen sitoutuminen
Sitoudun taimikon jälkihoitoon ja säilyttämään kohteen metsämaana säädöksiä noudattaen. Sitoudun huolehtimaan
metsitettävän alueen taimikon heinäntorjunnasta, täydennysistutuksesta tai -kylvöstä ja muusta jälkihoidosta sekä
säilyttämään alueen metsämaana metsälain (1093/1996) säännöksiä noudattaen. (pakollinen tieto)
Onko metsitystuen hakemusta koskevasta alueesta tarve tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely)?
Kyllä
Ei
Ohje: Ympäristövaikutusten arviointi voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos metsitystukea haettaisiin hyvin laajan entisen
turvetuotantoalueen metsittämiseksi.
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.
Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Metsäkeskus täyttää
Saapumispäivä: ________________

Töiden arvioitu alkamisaika
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______ . ______.20______

Lisätietoja

Hakijan (maanomistajan), laatijan tai asiamiehen allekirjoitus
Paikka
Aika
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Liitteet
Kartta, (pakollinen)
Vesitalouden järjestelyt tai ojakartta

Valtakirja
Viljavuusanalyysi tai vastaava

Selvitys, jos kaikille omistajille ei ole voitu ilmoittaa metsityksestä
Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA
Liite muiden hakijoiden yhteys- ja henkilötiedoista sekä myönnetyistä de minimis -tuista
Muu, mikä? _________________________________________________________________________________________________________
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