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YT 3, 4/2021 

Suunnitelma ympäristötukikohteen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisista luonnonhoitotöistä 

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

Hoito- ja käyttösuunnitelma liittyy ympäristötukihakemukseen ________________________________________________________________ 

Kiinteistön/kiinteistöjen tiedot 

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

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

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

Maanomistajan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    

Lisätiedot, esim. yhteyshenkilön tiedot 
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Suunnitelman laatijan tiedot 

Nimi  Organisaatio  

Y-tunnus  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Suunnitelman laatijan kokemus luonnonhoitotöiden suunnittelusta 

 

Suunnitelman laatijan luonnonhoitoon liittyvä koulutus 

 

Kuvaus suunnitelman laatijan mahdollisesta erityisasiantuntija-avusta suunnittelussa ja toteutuksessa 
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Toteuttajan tiedot 

Nimi  Organisaatio  

Henkilö- tai Y-tunnus  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Toteuttajan kokemus luonnonhoitotöiden toteutuksesta 

 

Toteuttajan luonnonhoitoon liittyvä koulutus 

 

Kuvaus toteuttajan mahdollisesta erityisasiantuntija-avusta suunnittelussa ja toteutuksessa 
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Elinympäristöjen luonnonhoitotyöt, laajuus ja toteutustapa 

Kiinteistötunnus, 

kunta-kylä-talo-tila 

Kuvio/ 

kuviot 

Pinta-ala 

yhteensä 

Toimenpide, niiden määrä ja toteutusala Kpl, m, 

ha 

   Lähteen kunnostus, vesipinnan nosto, padot kpl  

   Lähteestä laskevan uoman kunnostus, metriä  

   Noroon/puroon/lampeen laskevien ojien tukkiminen/uudelleenohjaus, 

padot kpl tai metriä 

 

   Veden palautus vanhaan purouomaan, padot kpl tai palautettu uoma 

metriä 

 

   Vesitalouden ennallistaminen, ojien padotus/tukkiminen, padot kpl, 

metriä 

Elinympäristötyyppi 

 

   Veden palautus luonnontilaiselle suolle, padot kpl, tukitut ojat tai uudet 

ojat metriä 

 

   Lahopuun määrän lisääminen, kaulaus/tekopökkelöt/maapuut, runkoja 

kpl 

Elinympäristötyyppi 

 

   Puustorakenteen monipuolistaminen/ennallistaminen pienaukottamalla, 

runkoja kpl, pinta-ala ha 

Elinympäristötyyppi 
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Kiinteistötunnus, 

kunta-kylä-talo-tila 

Kuvio/ 

kuviot 

Pinta-ala 

yhteensä 

Toimenpide, niiden määrä ja toteutusala Kpl, m, 

ha 

Ennallistamispoltto, pinta-ala ha 

Elinympäristötyyppi 

Paahdeympäristöä varjostavan puuston vähentäminen, runkoja kpl, pinta-

ala ha 

Paahdeympäristön raivaus ja kivennäismaan paljastaminen, laikkuja kpl, 

pinta-ala ha 

Paahdelajien siirtäminen paahdeympäristöön, kpl 

Laji 

Lehdon hoito, varjostavan puuston poistaminen, runkoja kpl/pinta-ala ha 

Lehdon hoito, kunnostusraivaus, pinta-ala ha 

Lehdon hoito, hakkuutähteen kuljetus/poltto, pinta-ala ha 

Vieraslajien poistaminen, pinta-ala ha 

Elinympäristötyyppi ja vieraslaji 

Muu, mikä toimenpide? 
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Tarkempi kuvaus toteutussuunnitelmasta 

Tavoite, toimenpiteiden toteutustapa, ajankohta, tarvittavat ilman koneita henkilötyönä tehtävä henkilöresurssit, koneresurssit. 

Esitä tarvittaessa erillisenä liitteenä. 

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen kustannukset 

Toimistotyö, euroa/h  Ajankäyttö, h  Yhteensä, euroa  

Maastotyö, euroa/h  Ajankäyttö, h  Yhteensä, euroa  

Matkakulut, euroa/km  Matka, km  Yhteensä, euroa  

Muut kulut, mitä? 

______________________________________________________________________________________ Yhteensä, euroa  __________________ 

Kaikki suunnittelukustannukset Yhteensä, euroa __________________ 

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisen kustannukset 

Työnjohto, euroa/h  Ajankäyttö, h  Yhteensä, euroa  

Ilman koneita henkilötyönä 

tehtävä työ, euroa/h 

 Ajankäyttö, h  Yhteensä, euroa  
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Konetyö, euroa/h Ajankäyttö, h Yhteensä, euroa 

Matkakulut, euroa/km Matka, km Yhteensä, euroa 

Materiaalit, mitä? _____________________________________________________________________ Yhteensä, euroa __________________ 

Muut kulut, mitä? _____________________________________________________________________ Yhteensä, euroa __________________ 

Kaikki toteutuskustannukset (A) Yhteensä, euroa __________________ 

Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille metsätaloudesta syntyneet tulot (B) Yhteensä, euroa __________________ 

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä (A-B) Yhteensä, euroa __________________ 

Haettava tuki Yhteensä, euroa __________________ 

Suunnitelman laatijan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Liitteet 

Kartta, toimenpiteet ja niiden kohdentuminen (pakollinen) 

Hoito- ja käyttösuunnitelma 

Muu liite, mikä? ________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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