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YT 1, 3/2021 

Ympäristötukihakemus 10 vuoden ajanjaksolle 

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

Tuen hakijan (maanomistajan) tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Asiakasviite Tilinumero (IBAN-muotoinen) 

BIC-koodi 

Yhteisomistuksessa oleva kiinteistö 

Kiinteistö on / kiinteistöt ovat yhteisomistuksessa Kyllä Ei 

Yhteisomistuksen peruste on verotusyhtymä jakamaton kuolinpesä puolisot yhdessä 

yhteismetsä muu, mikä? ______________________________________________________________ 

Hakijan / hakijoiden omistusosuus yhteisomistuksessa olevasta kiinteistöstä ________________ %. 

Muut kiinteistön / kiinteistöjen osakkaat sekä hallintaoikeuden haltija / haltijat ovat tietoisia tästä ympäristötukihakemuksesta ja 

ovat valtuuttaneet allekirjoittamaan tämän tukihakemuksen. Hakemuksen liitteenä on omistajaluettelo.  Kyllä Ei 
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Muu julkinen tuki 

Onko toimenpiteeseen haettu tai saatu muuta etuutta julkisista varoista?  Kyllä Ei 

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.  

Hakemuksen laatijan tiedot 

Hakemuksen laatija toimii myös tuen hakijan valtuuttamana asiamiehenä. 

Sukunimi  Etunimet  

Organisaatio  Y-tunnus  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    

Valmistelukulut 

Hakemuksen laadintaan käytetty työaika _______ tuntia. Hakemuksen laadinnassa syntyneet matkat _______ km. 

Asiamiehen toimivalta 

Hakija (maanomistaja) on _______ . _______.20_____ valtuuttanut asiamiehen toimimaan puolestaan. 
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Valtuutuksesta käy ilmi 

asiamiehen oikeus edustaa hakijaa kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisessa hakemusasiassa. 

pankkitili, (IBAN muotoinen) jolle tuki maksetaan, tai asiamiehen oikeus ohjata tuki osoittamalleen pankkitilille silloin, kun 

tukea ei makseta hakijalle. 

muuta, mitä? _____________________________________________________________ 

valtuutus hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan. valtuutus hoito- ja käyttösuunnitelman toteutukseen. 

Kiinteistötiedot, ympäristötukikohteiden pinta-ala ja haettavan tuen määrä 

Kunnan 

nimi 

Kiinteistö-

tunnus 

numeroina 

kunta-kylä-

talo-tila 

Kiinteistön 

nimi 

Pinta-ala, 

ha 

Haettava 

perus- ja 

hakkuuarvo

korvaus, 

euroa 

Haettava 

tuen määrä 

valmistelu-

korvauksi-

neen, euroa 

Haettava 

tuen määrä 

hoito- ja 

käyttösuun-

nitelman 

laatimiseen, 

euroa 

Haettava 

tuen määrä 

hoito- ja 

käyttösuun-

nitelman 

toteutuk-

seen, euroa 

Haettava 

tuki 

yhteensä, 

euroa 

         

         

         

 

Hakemus kohdistuu aiemman ympäristötukisopimuksen alueelle.  Kyllä Ei 

Aiempi sopimus päättyy _______ . _______.20_______ Aiemman ympäristötukisopimuksen kemera-numero ____________________ 
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Lisätietoja (mm. mahdolliset kulkuyhteydet sopimusalueen kautta tilan muille osille) 

Hakijan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Liitteet 

Ympäristötukilaskelma tarvittavan tuen määrästä Elinympäristökohteiden kuvioittaiset metsävaratiedot  

Elinympäristökohteiden kuvioseloste Selvitys METSO-kohteiden kriteerien täyttymisestä  

Laskelma kiinteistön puuston kokonaismäärästä Kartta 1:10 000 tai tarkempi  

Hoito- ja käyttösuunnitelma Yhteisomistustilojen omistajaluettelo 

Valtakirja Muu, mikä? _______________________________________________ 
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https://metsakeskus.fi/
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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