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MT 15, 9/2021 

Metsittämisen perustamistoimenpiteiden toteutusilmoitus 

Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta, 1114/2020.  

Lomakkeella ilmoitetaan Suomen metsäkeskukselle hyväksytyn hakemuksen mukaiset ja mahdolliset hakemuksesta 

poikkeavat Metsäkeskuksen edellyttämät korvaavat toimenpiteet. Toteutusilmoitus tehdään, kun metsitystoimenpiteet ja 

koko hanke on toteutettu loppuun. Täytä lomake, vaikka sinulle on myönnetty vain hoitopalkkiota. Tukea ei voida maksaa, jos 

toimenpiteet on aloitettu ennen kuin Metsäkeskus on tehnyt päätöksen metsitystuen myöntämisestä. 

Ilmoita hakemuksesta tehdyn tukipäätöksen asianumero: ___ - _____ - _____. Löydät asianumeron Metsäkeskukselta 

saamastasi tukipäätöksestä ja se on muotoa 12-2021-0000. 

Tuensaajan tiedot 

Mikäli tuensaajia on useampi, katso täyttöohje. 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite  Asiakasviite  

(ei pakollinen) 

 

Henkilötunnus  Y-tunnus  
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Toteutusilmoituksen laatijan tiedot, jos eri kuin tuensaaja 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite  Yritys  

Yrityksen Y-tunnus    

Selvitys asiamiehen toimivallasta 

Toteutusilmoituksen laatija toimii tuensaajan (maanomistajan) valtuuttamana asiamiehenä ja on toiminut asiamiehenä 

myös hakemuksessa, jossa on selvitetty asiamiehen toimivalta. 

Toteutusilmoituksen laatija on uusi tuensaajan valtuuttama asiamies, jonka tuensaaja on ______ . ______.20______ 

valtuuttanut toimimaan puolestaan. 

Valtuutuksesta (aikaisemmin hakemuksen yhteydessä tai nyt annettu) 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. 
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Maksunsaajan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Tilinumero (IBAN-

muotoinen) 

 BIC-koodi  

Pankin nimi  Henkilö- tai 

Y-tunnus 

 

Maksuviite 

(vapaaehtoinen) 

   

Jos maksunsaaja on eri kuin tuensaaja, ilmoita lisäksi maksunsaajan yhteystiedot 

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    
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Kohteen tiedot 

Sijaintikunta Kiinteistötunnus numeroina, 

kunta-kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi Jos tuensaaja on eri kuin tukipäätöksessä, 

ilmoita tuensaajan/tuensaajien 

yhteenlaskettu prosenttiosuus kiinteistöstä 

(murtoluku tai prosenttiosuus). 

Metsitetyn alueen tiedot 

Kuvion 

numero 

Pinta-ala Maalaji Maanmuokkausmenetelmä Käytetty pintakasvillisuuden 

torjuntatapa 

Onko tehty vesakon 

raivausta? 
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Metsitystiedot 

Kuvion 

numero 

Metsitystapa Pääpuulaji Muut 

puulajit 

Taimi- tai siemenmäärä 

puulajikohtaisesti (kpl/ha tai g/ha) 

Luonnontaimien 

määrä (kpl/ha) 

Onko käytetty 

taimisuojia? 

Onko käytetty lannoitetta? 

Kuvion numero Lannoitteen tyyppi Käytetty lannoitevalmiste Lannoitteen käyttömäärä (kg/ha tai litraa/ha) 
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Tehdyt vesitalouden toimenpiteet ja vesiensuojelutoimenpiteet 

Kuvion numero Toimenpide Muut tehdyt vesiensuojelutoimenpiteet 

   

   

   

   

   

Poikkeamiset hyväksytystä tukipäätöksestä 

Jos tukipäätöksellä hyväksytystä hakemuksesta tai Metsäkeskuksen edellyttämistä korvaavista toimenpiteistä on poikettu 

metsityksen perustamistoimenpiteitä tehtäessä ilmoita, miten niistä on poikettu ja perustelut poikkeamiselle. 

Kuvion numero Poikkeamiset ja perustelut poikkeamiselle 
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Kuvion numero Poikkeamiset ja perustelut poikkeamiselle 

  

  

  

  

Kartta 

Lisää toteutusilmoitukseen kartta, johon on rajattu metsitetyt alueet. 

• Maksettava metsitystuki voi olla enintään tukipäätöksessä vahvistetun suuruinen. 

• Metsitetty alue voi olla pinta-alaltaan pienempi, kuin tukipäätöksellä on hyväksytty. 

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.  
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Lisätietoja 

 

Hakijan (maanomistajan), laatijan tai asiamiehen allekirjoitus 

Paikka  Aika  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

Liitteet 

Kartta, (pakollinen) 

Valtakirja (lisää valtakirja tai ilmoita asiamiehen toimivallasta yhteisomistustilanteessa, katso täyttöohje) 

Vesitalouden järjestelyt tai ojakartta (jos poikkeaa suunnitellusta) 

Muiden hakijoiden yhteys- ja henkilötiedot 

Muu, mikä? _________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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