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Ympäristötukisopimuksen hoito- ja käyttösuunnitelman toteutusilmoitus 

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

Toteutuskohteen tiedot 

Rahoituspäätöksen numero Maanomistajan nimi Kiinteistötunnus numeroina, 

kunta-kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi 

    

 

Hankkeen välimaksatus Hankkeen viimeinen maksatus 

Maksutiedot 

Toteutustyön tuen saaja, nimi  Henkilö- tai Y-tunnus  

Tilinumero (IBAN-muotoinen)  Maksuviite (ei pakollinen)  

Toteuttajan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    
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Toteutuksen tiedot 

Työt on toteutettu _____ . _____.20_____ ympäristötuen rahoituspäätöksen yhteydessä hyväksytyn hoito- ja 

käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Työt on toteutettu ja seuraavilta osin suunnitelmasta poiketen.  Kartta liitteenä. 

Selvitys poikkeamasta 

 

Perustelu poikkeamalle 

 

Toteutuksen kustannukset 

Työnjohto, euroa/h  Ajankäyttö, h  Yhteensä, euroa  

Ilman koneita henkilötyönä 

tehtävä työ, euroa/h 

 Ajankäyttö, h  Yhteensä, euroa  

Konetyö, euroa/h  Ajankäyttö, h  Yhteensä, euroa  

Matkakulut, euroa/km  Matka, km  Yhteensä, euroa  

 

 



Metsäkeskus täyttää 

Saapumispäivä: __________________ 

Asianumero: __________________ 

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

3 (3) Lomake 

YT 15, 3/2021 

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 __________________ 

Toteuttajan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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