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Terveyslannoituksen toteutusilmoitus 

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

Tuen hakijan (maanomistajan) tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Asiakasviite 

Maksuviite (4-20 

numeroa) 

Rahoituspäätöksen 

numero 

Toteutusilmoituksen laatijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Organisaatio 

Y-tunnus
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Tuen tai maksun saajan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Tilinumero (IBAN-muotoinen) BIC-koodi 

Pankin nimi Henkilö- tai Y-tunnus 

Rahoituspäätöksen mukaiset toteutuneet työt kiinteistöittäin 

Kunta Kiinteistötunnus 

numeroina, 

kunta-kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi Kuvio Pinta-

ala, ha 

Lannoite- 
valmisteen 

nimi 

Käytetty 

lannoite-

määrä, kg 
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Käytetyn lannoitteen tiedot. Laske pinta-ala ja lannoitteen käyttömäärä yhteensä. 
Lannoitevalmiste Nimi Pinta-ala 

yhteensä 

Lannoitteen 

käyttömäärä 

yhteensä, kg 

Lannoitetyyppi 

Lannoitevalmiste 1 

Lannoitevalmiste 2 

Yhteensä 

Toteutuneet kokonaiskustannukset (arvonlisäverottomat todelliset kustannukset) kiinteistöittäin. Laske kustannukset 
yhteensä. 

Kunta Kiinteistötunnus 

numeroin, kunta-kylä-

talo-tila 

Lannoite-

valmiste 

Suunnittelu
euroa 

Ravinne-
analyysi,
euroa

Lannoitteen

levityskus-
tannus
maasta,

euroa

Lannoite-
valmisteen
hinta,
euroa

Toimenpi-
teiden
kustan-

nukset
yhteensä,
euroa

Lannoitteen

levityskus-

tannus
ilmasta,

euroa
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Kunta Kiinteistötunnus 

numeroin, kunta-kylä-

talo-tila 

Lannoite-

valmiste 

Laske kustannukset yhteensä, €

Poikkeamat toteuttamissuunnitelmassa sekä perustelut poikkeamiselle 

Suunnittelu
euroa 

Ravinne-
analyysi,
euroa

Lannoitteen

levityskus-
tannus
maasta,

euroa

Lannoite-
valmisteen
hinta,
euroa

Toimenpi-
teiden
kustan-

nukset
yhteensä,
euroa

levityskus-

tannus
ilmasta,

euroa

Lannoitteen
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Lisätietoja 

Hanke on päättynyt. Hanke on kesken. 

Hakijan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Toteutusilmoituksen laatijan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Liitteet 

Kartta, johon on rajattu alueet, jossa rahoituspäätöksen mukaiset työt on tehty 

Kopiot tositteista (toteutuneet kustannukset) toimitetaan Metsäkeskukselle pyydettäessä 

Tuhkalannoitteen tuoteseloste tai tuhka-analyysi, ellei toimitettu jo suunnitelman yhteydessä 

https://www.metsakeskus.fi/fi



Käytettävyysraportti


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