
 

 

          

  

  

 

 

 

  

 

   

    

 

 

  

  

  

  

 

Metsäkeskus täyttää Lomake 1 (4) 

Saapumispäivä: ____________________ SUO 6, 3/2021 

Suometsänhoidon kiinteistön tiedot, toteuttamissuunnitelma tai toteutusilmoitus 

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

Kiinteistön tiedot 

Kiinteistötunnus numeroina, kunta-kylä-talo-tila Kiinteistö nimi 

Kiinteistön tai kiinteistöjen yhteisomistus ja peruste 

Onko kiinteistö yhteisomistuksessa? Kyllä Ei 

Yhteisomistus on verotusyhtymä jakamaton kuolinpesä puolisot yhdessä 

muu, mikä? ____________________________________________________________________________________ 

Maanomistajan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Omistusosuus 

Tilaa hoitava 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 



 

 

          

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

Metsäkeskus täyttää Lomake 2 (4) 

Saapumispäivä: ____________________ SUO 6, 3/2021 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Omistusosuus 

Tilaa hoitava 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Omistusosuus 

Tilaa hoitava 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Omistusosuus 

Tilaa hoitava 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

https://metsakeskus.fi
mailto:asiakastuki@metsakeskus.fi


 

 

          

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Metsäkeskus täyttää Lomake 3 (4) 

Saapumispäivä: ____________________ SUO 6, 3/2021 

Työmäärät ja kustannukset. Laske riveittäin yhteensä määrät ja kustannukset. 
Kustan-
nus-
lajin 
nro 

Kustannuslaji ja työmäärän 

yksikkö 

Osuus 1 
määrä 

Osuus 1 
kustan-
nukset, 
euroa 

Osuus 1 
kiinteis-
tön 
osuus 
% 

Osuus 2 
määrä 

Osuus 2 
kust n-
nukset, 
euroa

Osuus 2 
kiinteis-
tön 
osuus 
% 

Osuus 3 
määrä 

Osuus 3 
kust n-
nukset, 
euroa

Osuus 3 
kiinteis-
tön 
osuus 
% 

Yhteen-
sä, 
määrä

Yhteen-
sä, 
kust n-
nukset, 
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 
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Metsäkeskus täyttää Lomake 4 (4) 

Saapumispäivä: ____________________ SUO 6, 3/2021 

Kustan-
nus 
lajin 
nro 

Kustannuslaji ja työmäärän 

yksikkö 

Osuus 1 
määrä 

Osuus 1 
kustan-
nukset, 
euroa 

Osuus 1 
kiinteis-
tön 
osuus 
% 

Osuus 2 
määrä 

Osuus 2 
kustan-
nukset, 
euroa 

Osuus 2 
kiinteis-
tön 
osuus 
% 

Osuus 3 
määrä 

Osuus 3 
kustan-
nukset, 
euroa 

Osuus 3 
kiinteis-
tön 
osuus 
% 

Yhteen-
sä 
määrä 

Yhteen-
sä 
kustan-
nukset, 
euroa 

614 Vesiensuojelurakenteiden 

tarvikkeet 

969 Korvaukset 

975 Ojitustoimitukset 

Laske kustannukset yhteensä (A) 

Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 

metsätaloudesta syntyneet tulot (B) 

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä 

(A-B) 

Haettava tuki, euroa 
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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