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Lomake Metsäkeskus täyttää 1 (6) 
SUO 2, 3/2021 Saapumispäivä: __________________ 

Asianumero: _____________________ 

Suometsänhoidon toteuttamissuunnitelma 

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

Perustiedot 

Vastuuorganisaatio Asiakasviite 

Laatija Laatimispäivä 

Peruskartta, numero 

Hankkeen kuntatiedot 

Kunta tai kunnat, 

numero 

Kylä tai kylät, numero Osakastiloja, kpl Hyötyala, ha Ojaa yhteensä, m 

Hankkeen asiamies 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 
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Lomake Metsäkeskus täyttää 2 (6) 
SUO 2, 3/2021 Saapumispäivä: __________________ 

Asianumero: _____________________ 

Hankkeen vara-asiamies 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Työmäärien yhdistelmä 

Työosuuden nimi Perkausojitus, m Täydennysojitus, m Hyötyala, ha Piennartasanne, m 

Laske määrät yhteensä 



 

 

 

          

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

   

   

 

  

      

Lomake Metsäkeskus täyttää 3 (6) 
SUO 2, 3/2021 Saapumispäivä: __________________ 

Asianumero: _____________________ 

Rahoituskelpoisuus 

Ojitussopimus on tehty _______ . _______.20_____. Ojitustoimituksen päätös on annettu _______ . _______.20_____. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on annettu _______ . _______.20_____. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on annettu _______ . _______.20_____. 

Puuston keskimääräinen kasvu suometsänhoitotoimenpiteen jälkeen on _____________ m3/ha/v. 

Kunnostettavien ojitusten aikaisempi rahoituslähde, hankenumerot, päättymisvuodet 

Selvitys kasvuhäiriöistä ja alueen metsänhoidollinen tila 

Onko kohteella puuston kasvuhäiriöitä? Kyllä Ei 

Onko kohteen ravinteisuustaso eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään kuivaa kangasta vastaava? Kyllä Ei 

Onko kohteen ravinteisuustaso pohjoisessa Suomessa vähintään kuivahkoa kangasta vastaava? Kyllä Ei 

Ovatko kohteen metsät metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa tai puuston käsittely tehdään suometsän hoidon yhteydessä? 

Kyllä Ei 
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Lomake Metsäkeskus täyttää 4 (6) 
SUO 2, 3/2021 Saapumispäivä: __________________ 

Asianumero: _____________________ 

Suunniteltu työmenetelmä, eri työvaiheiden toteutusaika ja hankkeen kokonaiskesto 

Kaltevuussuhteet kuivatusvaikutuksen ja vesiensuojelun kannalta, vesimäärälaskelmat, tierummut, sillat, syöpymis- ja 

vettymisriskit, kaapelit, ympäristönsuojelu, palontorjunta ym. suunnitelmaan vaikuttavat erikoisseikat 

Purkuvesistöt ja hankkeeseen kuulumattomien asianosaisten kuten tienpitäjien, alapuolisten ojitusyhtiöiden tai yksittäisten 

maanomistajien kanssa tehdyt sopimukset vesien johtamisesta 
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Lomake Metsäkeskus täyttää 5 (6) 
SUO 2, 3/2021 Saapumispäivä: __________________ 

Asianumero: _____________________ 

Kustannusten kohdistamisperusteet eri kiinteistöille 

Metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt ja niiden huomioonottaminen 

Kiinteistörekisteritietojen tarkistaminen 

Tarkistettu _______ . _______.20_____. Tarkistajan nimi ________________________________________________________________ 

Suunnitelman liiteasiakirjat 

Kpl Juridiset asiakirjat Kpl Tekniset asiakirjat 

Ojitussopimus Kartta 

Omistaja- ja osoiteluettelo Työkirja/ojaluettelo 

ely-keskuksen lausunto Pituusleikkauspiirrokset 

Ojitustoimituksen päätös/asiakirjat Kustannusarvio 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Metsäojitusilmoituslomake (TASO-lomake) 
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Metsäkeskus täyttää Lomake 6 (6) 

Saapumispäivä: __________________ SUO 2, 3/2021 

Asianumero: _____________________ 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kuvioluettelo 

Ojitusluvat 

Metsänkäyttöilmoitus 

Kiinteistön tiedot 

Suunnitelman laatijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Suunnitelman laatijan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 
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