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SUO 1, 3/2021 

Rahoitushakemus suometsänhoidon toteuttamissuunnitelman 

laatimiseen tai toteuttamiseen 

Yhteishanke ja yhden tilan hanke 

Suometsänhoitohankkeita voidaan rahoittaa yhden tilan hankkeena tai 

yhteishankkeena. Merkitse lomakkeelle, onko kysymyksessä yhteishanke vai yhden 

tilan hanke. Yhteishankkeella tarkoitetaan hanketta, joka toteutetaan vähintään 

kahden sellaisen eri kiinteistön alueella, jotka eivät kuulu samoille tuen hakijoille 

(maanomistajille). Kummankin kiinteistön omistajalla on oltava oikeus kestävän 

metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaiseen tukeen. Jos hanke 

toteutetaan yhteishankkeena, kunkin maanomistajan tiedot ilmoitetaan 

liitelomakkeilla. Yhteishankkeen asioita hoitavan yhteystiedot esitetään kohdassa 

”asiamies”. Yhteismetsän toteuttamasuometsänhoitohanke on aina yhteishanke. 

Yhteisomistuksessa oleva kiinteistö 

Ilmoita toteuttamissuunnitelman liitteessä yhteisomistussuhteen peruste sekä 

kunkin kiinteistön kohdalla niiden yhteisomistajien omistusosuus, jotka hakevat 

tukea työhön tai toimenpiteeseen. Kun kaksi tai useammat omistavat yhdessä 

kiinteistön, kysymyksessä on yhteisomistus. Kiinteistöä koskevat toimenpiteet 

edellyttävät normaalisti kaikkien yhteisomistajien hyväksyntää.  

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisiin toimenpiteisiin 

voivat kuitenkin ryhtyä ja hakea niille tukea sellaiset omistajat, jotka omistavat 

kiinteistöstä vähintään neljänneksen ja joihin kuuluvat kiinteistöä hoitavat 

yhteisomistajat. Tämä edellyttää, että he luopuvat toimenpiteiden 

toteuttamiskustannusten vaatimisesta muilta kuin toimenpiteeseen yhtyneiltä 

omistajilta.  

Oikeus koskee myös yhtä omistajaa, joka on kiinteistöä hoitava yhteisomistaja ja 

omistaa siitä vähintään neljänneksen. Säännöksiä sovelletaan myös 

jakamattomaan kuolinpesään sekä kiinteistön määräosaan, jota hallitaan 

sovintojaolla. Kiinteistöä hoitavana yhteisomistajana pidetään sellaista 

yhteisomistajaa, joka on: (1) perintökaaren (40/1965) 24 luvun 1 §:ssä 

tarkoitetussa osakkaiden yhteishallintosopimuksessa sovittu kiinteistön hoitajaksi, 

(2) yhteisomistajien tekemällä sopimuksella määritelty toimimaan kiinteistöä 

hoitavana yhteisomistajana, tai (3) kiinteistöllä asuva yhteisomistaja, jos 

sopimusta ei ole tehty. 
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Tuen hakeminen toteuttamissuunnitelman laatimiseen ja 

toteuttamissuunnitelman toteuttamiseen 

Tukea voidaan hakea toteuttamissuunnitelman laatimiseen (suunnittelu) ja sen 

toteuttamiseen (toteutus) joko samalla kertaa tai erikseen. Mikäli tukea haetaan 

samalla suunnitteluun ja toteutukseen, on hakemukseen liitettävä 

toteuttamissuunnitelma ja kartta liitteineen. Mikäli toteuttamissuunnitelman 

laatiminen on rahoitettu jo aiemmin eri hankkeena, on se ilmoitettava 

toteutustukea haettaessa.  

Jos suometsien hoitohanke on toteutettu aiemmin metsänparannusrahoituksella, 

on hankenumero ja hankkeen päättymisvuosi ilmoitettava tukea haettaessa. 

Pääsääntöisesti tukea perusparannukseen voidaan myöntää, kun on kulunut 20 

vuotta aiemmasta julkisin varoin tuetun työn rahoituksen loppuun maksamisesta.  

Muu julkinen etuus 

Valitse, jompikumpi kohta (Kyllä tai Ei) riippuen siitä, onko toimenpiteeseen haettu 

tai saatu muuta etuutta julkista varoista. Metsäkeskus ei voi myöntää kestävän 

metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaista tukea, jos rahoitettavaan 

työhön tai toimenpiteeseen on myönnetty muuta etuutta julkisista varoista 

(julkinen tuki, verojärjestelmän kautta myönnettävä tuki, tavaroina tai palveluina 

myönnetty tuki.  

Jos Metsäkeskus on ensin myöntänyt tuen ja sen maksamisen jälkeen käy ilmi, 

että samaan työhön tai toimenpiteeseen on lisäksi myönnetty muuta etuutta 

julkisista varoista, Metsäkeskuksen myöntämä tuki on perittävä takaisin.  

Julkisella tuella tarkoitetaan valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka 

julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa 

avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja 

muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai 

muista Euroopan unionin varoista myönnettävä tukea. Luonnonsuojelulain mukaan 

luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja hoidon tukemiseen myönnettävä tuki 

koostuu tavaroista ja palveluista. 

Suunnittelu- ja toteutusvastuut sekä sopimukset ja luvat 

Ilmoitetaan hankkeen toteuttamissuunnitelman laatija- ja työn 

toteuttajaorganisaatio ja vastuuhenkilöt Toteuttamissuunnitelman liitteenä on 

oltava osakkaiden allekirjoittama ojitussopimus, millä he kiinteistöittäin sitoutuvat 

hankkeeseen ja hakevat tukea. Tukea voidaan myöntää vain niille osakkaille, jotka 

ovat allekirjoittaneet ojitussopimuksen. Toteuttamissuunnitelmaan liitetään myös 

muut tarvittavat sopimukset ja viranomaisluvat tai -päätökset. 



 Täyttöohje 

 

 

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

3 (5)  Lomake 

SUO 1, 3/2021 

Työmäärät ja kustannukset 

Ilmoitetaan työmääränä suometsähoitohankkeen eri työvaiheet. Suometsän 

hoitokohteen tulee olla vähintään kahden hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. 

Toteuttamissuunnitelman liitteenä esitetään tarkempi kustannusarvio, jossa on 

eritelty suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muut kustannukset ilman arvonlisäveroa. 

Kustannusten jakaantuminen kiinteistöittäin ilmoitetaan toteuttamissuunnitelman 

liitteenä. Kustannuslajikoodit ovat täyttöohjeen lopussa.  

Haettava tuen määrä ja tuensaajille syntyvät metsätalouden tulot 

Ilmoitetaan haettavan tuen kokonaismäärä (€). Toteuttamissuunnitelman 

liitteessä on laskelma kiinteistö- ja omistajakohtaisista kustannuksista ja tukeen 

oikeutettujen hakijoiden tuen määristä. Ilmoitetaan arvio hankkeen toteuttamisen 

yhteydessä hakemuksen jättämisen jälkeen toimenpiteen toteuttamisesta 

kohteella tuensaajalle syntyvistä tuloista (€). Näitä tuloja voivat olla esimerkiksi 

oja- ja piennartielinjahakkuista sekä vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksessa 

syntyvät tulot. Toteuttamissuunnitelman liitteessä on eriteltävä arvioidut tulot 

tuenhakijoittain. 

Arvioitu töiden alkamis- ja päättymisaika 

Ilmoitetaan hankkeen töiden alkamis- ja päättymisaika (ppkkvv). Metsäkeskus 

asettaa rahoituspäätöksessä määräajan mihin mennessä työt on toteutettava ja 

toteutusilmoitus esitettävä. 

Asiamies ja hakemuksen laatija 

Asiamies on henkilö, jolla on valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa hakemusasiaa 

varsinaisen tuen hakijoiden (maanomistajan) puolesta. Ojitussopimuksella valitaan 

yleensä hankkeen osakkaita edustava asiamies ja varahenkilö. Metsäkeskus 

toimittaa päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat 

asiamiehelle. Hakemuksen laatija (suunnittelija) voi myös toimia asiamiehenä, jos 

hänellä on siihen valtuutus. Hakemuksen allekirjoittajana on asiamies. Jos 

asiamies ei kuitenkaan ole itse laatinut hakemusta, hakemuksessa on ilmoitettava 

asiakirjan laatijan tietojen lisäksi asiamiehen nimi ja yhteystiedot. 

Sähköinen tiedoksianto 

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon. Metsäkeskus voi lähettää päätöksen tai 

muun hakemuksen käsittelyyn liittyvän asiakirjan sähköisenä viestinä 

hakemuksessa ilmoitettuun hakijan tai asiamiehen sähköpostiosoitteeseen siten 

kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä 

säädetään. Merkitse kohdassa olevaan ruutuun rasti, jos et anna suostumusta 

asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon. 
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Suometsän hoidon tukiehdot (kemera-laki 15 §) 

Tukea voidaan myöntää ennestään ojitetun alueen ojaston kunnostukseen, 

vesiensuojelutoimenpiteisiin ja sellaisten piennarteiden tekemiseen, jotka liittyvät 

ojitetun alueen kunnostukseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että: 

1. toteuttamissuunnitelmaan on liitetty vesilain (587/2011) 5 luvun 6 §:ssä 

tarkoitettu ojitusilmoitus, silloin kun kyseinen ilmoitus on annettava tai 

ilmoitetaan vastaavat tiedot, silloin kun ilmoitusta ei tarvitse antaa; 

2. kohde, joka voi olla jakautunut usealle alueelle, täyttää vähimmäispinta-alaa, 

tukivyöhykkeittäin määräytyvää ravinteisuustason alarajaa ja joko 

puumäärää tai taimikkoa koskevat sekä muut aluetta koskevat vaatimukset; 

3. uudisojituksen jälkeen puuston kasvu on selvästi elpynyt; 

4. alueen puusto on metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa tai puuston 

käsittely tehdään suometsän hoidon toteutuksen yhteydessä. Tukea ei 

myönnetä, ellei suunnittelussa ole kiinnitetty erityistä huomiota 

toimenpiteiden aiheuttamiin vesistö- ja ympäristövaikutuksiin sekä 

toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen vähentämiseen. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee käyttää parhaimpia käytettävissä 

olevia ja kustannuksiltaan kohtuullisia vesiensuojelumenetelmiä ja -

rakenteita. 

 

Lisäksi valtioneuvoston kemera-asetuksen (263/2016) 17 §:n mukaan: 

• Suometsän hoitokohteen tulee olla vähintään kahden hehtaarin suuruinen 

yhtenäinen alue 

• Suometsän hoitotoimenpiteen jälkeen kohteen puuston kasvun tulee olla 

keskimäärin vähintään puolitoista kiintokuutiometriä hehtaaria kohden 

vuodessa ilman toistuvia lannoituksia. 

• Suometsän hoitokohteen ravinteisuustason alarajan on oltava eteläisessä ja 

keskisessä Suomessa kuivan kankaan ravinteisuustasoa vastaava ja 

pohjoisessa Suomessa kuivahkon kankaan ravinteisuustasoa vastaava. 

Mainitusta ravinteisuustason alarajasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on 

ojitusteknisesti tarkoituksenmukaista. 

• Tukea ei myönnetä, jos kohteen puusto on kärsinyt sellaisista 

kasvuhäiriöistä, joita ei voida tunnistaa näkyvien oireiden tai 

ravinneanalyysin taikka puuston kasvun ja kasvuolosuhteiden perusteella ja 

joiden syytä ei voida poistaa. 

• Kohteen puuston katsotaan olevan rahoituslaissa edellytetyssä 

metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa, jos alueella on tehty puuston 

kehityksen kannalta välttämättömät taimikonhoitotyöt ja metsänhoidollisesti 

tarpeelliset hakkuut eikä kohteella arvioida olevan hakkuu- tai hoitotarvetta 

kasvupaikasta riippuen seuraavan 5–10 vuoden aikana. 
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Suometsän hoidon (työlaji 60) kustannuslajit 

Kustannus-

lajin koodi 

Kustannuslajin selite Määrän 

yksikkö 

Materiaali-

kustannuslaji 

Lasketaan 

työmäärään 

602 Perkausojitus m ei kyllä 

604 Täydennysojitus m ei kyllä 

606 Uudisojitus m ei kyllä 

607 Piennartasanne, piennartie m ei ei 

609 Vesiensuojelurakenteet  ei ei 

610 Muu konetyö  ei ei 

611 Suometsän hoidon pinta-

ala 

ha ei ei 

612 Muut tarvikekustannukset  kyllä ei 

613 Rummut  kyllä ei 

614 Vesiensuojelurakenteiden 

tarvikkeet 

 kyllä ei 

968 Työnjohto  ei ei 

969 Korvaukset  ei ei 

975 Ojitustoimitukset  ei ei 

997 Suunnittelu  ei ei 
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