
 

 

  

           

  

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Metsäkeskus täyttää Lomake 1 (3) 

Saapumispäivä: __________________ SUO 1, 3/2021 

Asianumero: __________________ 

Suometsänhoito, rahoitushakemus toteuttamissuunnitelman 

laatimiseen ja/tai toteuttamiseen 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

Rahoitushakemus 

toteuttamissuunnitelman laatimiseen 

toteuttamissuunnitelman toteuttamiseen. 

Onko yhteishanke? Kyllä Ei Kuntanumero _________________ 

Aikaisempi tuki 

Toteuttamissuunnitelman laatimiseen on aiemmin myönnetty kestävän 

metsätalouden määräaikaisen rahoituslain tukea, päätösnumero ________________. 

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. 

Tuen hakijan (maanomistajan) tai asiamiehen tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Asiakasviite 

Y-tunnus 

Hakemuksen laatijan tiedot 

Hakemuksen laatija toimii myös tuen hakijan valtuuttamana asiamiehenä. 

Sukunimi Etunimet 

Organisaatio Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 
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Metsäkeskus täyttää Lomake 2 (3) 

Saapumispäivä: __________________ SUO 1, 3/2021 

Asianumero: __________________ 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Y-tunnus 

Suometsänhoidon hankkeen toteuttajan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Organisaatio Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Y-tunnus 

Työmäärät ja kustannukset 

Kustan-

nuslajin 

koodi 

Kustannuslajin selite Määrä Kustannusarvio, 

euroa 

997 Suunnittelu 

602 Perkausojitus, m 

604 Täydennysojitus, m 

607 Piennartasanne, m 

609 Vesiensuojelurakenteet 

610 Muu konetyö 

611 Suometsänhoidon pinta-ala, ha 

612 Muut tarvikekustannukset 

613 Rummut 

614 Vesiensuojelurakenteiden tarvikkeet 

969 Korvaukset 

975 Ojitustoimitukset 
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Metsäkeskus täyttää Lomake 3 (3) 

Saapumispäivä: __________________ SUO 1, 3/2021 

Asianumero: __________________ 

Kustan-

nuslajin 

koodi 

Kustannuslajin selite Määrä Kustannusarvio, 

euroa 

968 Työnjohto 

Laske kustannukset yhteensä (A) 

Arvio toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 

metsätaloudesta syntyvistä tuloista (B) 

Haettava tuki 

Arvioitu töiden alkamis- ja päättymisaika 

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

Muu julkinen tuki 

Onko toimenpiteeseen haettu tai saatu muuta etuutta julkisista varoista? 

Kyllä Ei 

Lisätietoja 

Asiamiehen allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Hakemuksen laatijan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Liitteet 

Toimenpidesuunnitelma 

Muu liite, kpl ________ 
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Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		lomake-suometsanhoito-rahoitushakemus.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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