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Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon 

rahoitushakemus 

Tuen hakija (maanomistaja) 

Ilmoita tuen hakijan nimi- ja yhteystiedot. Mikäli hakija on jakamaton kuolinpesä 

tai luonnollisten henkilöiden yhteenliittymä (verotusyhtymä), jossa on useampia 

osakkaita, ilmoita yhteystietona osoite, johon Metsäkeskuksen halutaan lähettävän 

päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat. 

Yhteisomistuksessa oleva kiinteistö 

Ilmoita yhteisomistussuhteen peruste sekä kunkin kiinteistön kohdalla niiden 

yhteisomistajien omistusosuus, jotka hakevat tukea työhön tai toimenpiteeseen. 

Kun kaksi tai useammat omistavat kiinteistön yhdessä, 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. Lain 28 §:n mukaan 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. 

Asiakasviite 

Laatijan antama tunniste hankkeelle, esim. hankenumero. 

Hakemuksen laatija 

Hakemuksen laatija on laatinut hakemusasiakirjat. Ilmoita laatijan nimi- ja 

yhteystiedot, mikäli tämä on eri henkilö, kuin tuen hakija (maanomistaja). 
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Asiamies 

Asiamies on henkilö, jolla on valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa hakemusasiaa 

varsinaisen tuen hakijan (maanomistajan) puolesta. Metsäkeskus toimittaa 

päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat asiamiehelle. Jos 

asiamiestä ei ole nimetty, asiakirjat toimitetaan hakijalle tämän ilmoittamaan 

osoitteeseen. Mikäli käytät asiamiestä, hakemukseen on liitettävä valtakirja tai 

muu selvitys asiamiehen oikeudesta edustaa päämiestään. 

Hakemuksen laatija toimii usein myös hakijan asiamiehenä. Jos asiamies ei 

kuitenkaan ole itse laatinut hakemusta, hakemuksessa on ilmoitettava 

mahdollisen laatijan tietojen lisäksi asiamiehen nimi ja yhteystiedot. Ilmoita tällöin 

asiamiehen yhteystiedot lisätietokentässä. 

Selvitys asiamiehen toimivallasta 

Hakemusasiaa hoitavan asiamiehen on esitettävä valtakirja. Ellei valtakirjaa 

esitetä, hakemukseen on liitettävä riittävän yksilöity selvitys asiamiehen 

oikeudesta edustaa päämiestään. Yksilöidyssä selvityksessä on esitettävä ainakin, 

mitä toimia asiamiehen valtuutus koskee, sekä mainittava mahdollisista 

toimintakelpoisuutta koskevista rajoituksista. Riittävä yksilöinti on olennaista 

erityisesti silloin, kun päätöksen perusteella maksettava tuki on tarkoitettu 

tilitettäväksi asiamiehelle. 

Jos hakemukseen ei ole liitetty asiakirjaa, josta asiamiehen valtuutus käy ilmi, 

esitä tarvittava selvitys hakemuslomakkeella. Merkitse lomakkeelle päivämäärä, 

jolloin valtuutus on annettu ja merkitse rastilla toimet, joita valtuutus koskee. 

Yhteishanke 

Yhteishankkeella tarkoitetaan hanketta, joka toteutetaan vähintään kahden 

sellaisen eri kiinteistön alueella, jotka eivät kuulu samoille tuen hakijoille 

(maanomistajille), jos kummankin kiinteistön omistajilla on oikeus kestävän 

metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaiseen tukeen. Jos hanke 

toteutetaan yhteishankkeena, jokaisesta hakijasta täytetään oma lomake. 

Sähköinen tiedoksianto 

Metsäkeskus voi antaa päätöksen tai muun hakemuksen käsittelyyn liittyvän 

asiakirjan tiedoksi 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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Taimikon varhaishoidon kohde  

Tukea voidaan myöntää taimikon perkaukseen ja harvennukseen sekä 

verhopuuston poistoon ja harvennukseen. 

Taimikon varhaishoidon kohteen pinta-alan tulee olla vähintään hehtaari. Kohde 

voi koostua useasta eri kuviosta kuitenkin niin, että pienimmän kuvion koko on 

vähintään puoli hehtaaria. 

Kasvatettavan taimikon keskipituuden tulee työn jälkeen olla vähintään 0,7 metriä 

ja enintään kolme metriä. Kasvatettavalla taimikolla tarkoitetaan pääpuulajina 

kasvatettavaa puustoa. 

Taimikon varhaishoidossa kohteelta tulee poistaa vähintään 3 000 runkoa 

hehtaarilta. Pohjoisessa Suomessa taimikon varhaishoidossa tulee poistaa 

vähintään 2 000 runkoa hehtaarilta. Jos taimikko on aukkoinen tai epätasainen, 

tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan 

tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kymmenen prosenttia 

kuvion pinta-alasta. 

Pohjoisella Suomella tarkoitetaan Lapin maakunnan sekä Kuusamon, Pudasjärven, 

Taivalkosken, Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kuntien muodostamaa 

aluetta, johon sisältyy saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä 

tarkoitettu saamelaisten kotiseutualue. 

Taimikon varhaishoidon jälkeen kasvatettavan puuston määrä saa olla enintään  

5 000 runkoa hehtaaria kohden. 

Nuoren metsän hoidon kohde 

Tukea voidaan myöntää varttuneen taimikon perkaukseen ja harvennukseen sekä 

verhopuuston poistoon ja harvennukseen. Tukea voidaan myöntää myös nuoren 

metsän kunnostukseen, jos toimenpide ei ole kaupallisesti kannattava. Lisäksi 

tukea voidaan myöntää edellä mainittujen töiden yhteydessä kaadetun pienpuun 

keräämiseen. Pienpuun keräämisen tuen edellytyksenä on, että pienpuuta kertyy 

kaikilta kuvioilta ja pääosin tasaisesti. 

Nuoren metsän hoitokohteen pinta-alan tulee olla vähintään kaksi hehtaaria. 

Kohde voi koostua useasta eri kuviosta kuitenkin niin, että pienimmän kuvion koko 

on vähintään puoli hehtaaria. 

Nuoren metsän hoitokohteen puuston pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta 

rinnankorkeudelta tulee ennen käsittelyä olla enintään 16 senttimetriä. 

Kasvatuskelpoisen puuston keskipituuden tulee työn jälkeen olla yli kolme metriä 

ja pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta enintään 16 
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senttimetriä. Kasvatuskelpoisella puustolla tarkoitetaan pääpuulajina 

kasvatettavaa puustoa. 

Kohteelta tulee kaataa vähintään 1 000 kappaletta kantoläpimitaltaan vähintään 

kolmen senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Pohjoisessa Suomessa 

kohteelta tulee kuitenkin kaataa vähintään 800 kappaletta kantoläpimitaltaan 

vähintään kolmen senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. 

Pohjoisella Suomella tarkoitetaan Lapin maakunnan sekä Kuusamon, Pudasjärven, 

Taivalkosken, Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kuntien muodostamaa 

aluetta, johon sisältyy saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä 

tarkoitettu saamelaisten kotiseutualue. 

Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 

runkoa hehtaaria kohden. Jos kohde on aukkoinen tai epätasainen, tuki 

myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan 

tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kymmenen prosenttia 

kuvion pinta-alasta. 

Kunta, kiinteistötunnus, kiinteistön nimi 

Merkitse kunta, kiinteistötunnus numeroin ja kiinteistön nimi. Mikäli töitä tehdään 

usealla tilalla, merkitään kaikkien tilojen tiedot. 

Omistusosuus 

Hakijan/hakijoiden omistusosuus yhteisomistuksessa olevasta kiinteistöstä. 

Ilmoita osuus prosentteina tai murtolukuna (esim. 50 % tai ½). 

Kuvion numero 

Kuvion tunnistetietona käytetään metsäsuunnitelmassa käytettyä numeroa tai sen 

puuttuessa juoksevaa numerointia hankkeella. Kuvioiden numeroiden tulee vastata 

liitekartan numerointia. 

Pinta-ala 

Ilmoita taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon kohteen pinta-ala 

kuvioittain 0,1 hehtaarin tarkkuudella. Tuettavan hoitotyön pinta-ala työn 

toteuttamisen jälkeen ei voi olla suurempi kuin mille tukea on haettu ja 

myönnetty. 

Työlaji 

Ilmoita hakemuksessa kuvioittain, mihin työlajiin rahoitusta haet. Käytä 

hakemuksessa Metsäkeskuksen kemera-järjestelmän työlajeja:  

30 = nuoren metsän hoito (keskipituus yli 3 metriä),  

35 = taimikon varhaishoito (keskipituus 0,7-3 metriä). 
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Jos arvioit kasvatettavan taimikon keskipituudeksi työn jälkeen yli 3 m, valitse 

työlaji 30 = nuoren metsän hoito. 

Jos arvioit kasvatettavan taimikon keskipituudeksi työn jälkeen enintään 3 m, 

valitse työlaji 35 = taimikon varhaishoito. 

Nuoren metsän hoidossa varttunut taimikko (kehitysluokka T2) ja nuori 

kasvatusmetsikkö (kehitysluokka 02) erotetaan hakemuksessa omiksi kuvioiksi. 

Lopullinen tuki maksetaan toteutusilmoituksen perusteella sille työlajille, jonka 

tukiehdot työ täyttää. 

Puuston keskiläpimitta 

Nuoren metsän hoidossa on ilmoitettava, että kohteen puuston pohjapinta-alalla 

punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta on ennen toimenpiteen tekemistä 

enintään 16 senttimetriä. 

Pienpuu 

Nuoren metsän hoidon kohteelta (työlaji 30) voidaan kerätä pienpuuta. Rastita 

hakemuksessa ne kuviot, jolta pienpuuta kerätään. Korotetun tuen edellytyksenä 

on, että pienpuuta kertyy kuviokohtaisesti ja tällöin pääosin tasaisesti. 

Jos tukea on haettu taimikon varhaishoitoon, mutta toteutettu työ täyttääkin 

nuoren metsän hoitotyön vaatimukset, tuen lopullista määrää koskevassa 

päätöksessä tuen määrää laskettaessa ei oteta huomioon tehtyä pienpuun 

keräämistä. 

Yhteensä 

Ilmoita työlajeittain pinta-alat ja myös sen alueen pinta-ala, jolta kerätään 

pienpuuta. 

Muu julkinen tuki 

Merkitse rasti jompaankumpaan kohtaan (Kyllä tai Ei) riippuen siitä, onko 

toimenpiteeseen haettu tai saatu muuta etuutta julkisista 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. 
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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 myönnettävää tukea. Luonnonsuojelulain 

mukaan luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja hoidon tukemiseen myönnettävä 

tuki koostuu tavaroista ja palveluista. 

Aikaisemmin kohteelle myönnetty kemera-tuki

Taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää tukea, jos on 

kulunut kymmenen vuotta samalla kohteella rahoitetun kestävän metsätalouden 

rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisesta metsänuudistamisesta. 

Taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon ei voida myöntää tukea, ellei 

ole kulunut kymmentä vuotta samalla kohteella tehdystä kestävän metsätalouden 

rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen nuoren metsän hoitotyönä 

rahoitetusta taimikon tai nuoren metsän perkauksesta tai harvennuksesta.  

Tarvittava tuen määrä 

Ilmoita määrä euroina. 

Arvioitu töiden alkamis- ja päättymisaika 

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tuki myönnetään sillä ehdolla, 

että työt toteutetaan päätöksessä asetetussa määräajassa. Töiden 

loppuunsaattamiseen ei myönnetä lisäaikaa. 

Tuki maksetaan saajalle yhtenä eränä sen jälkeen, kun työ on saatettu loppuun ja 

Metsäkeskukselle on esitetty siitä hyväksyttävä toteutusilmoitus. Työstä voi esittää 

vain yhden toteutusilmoituksen. Toteutusilmoitus on tehtävä rahoituspäätöksessä 

mainittuun ajankohtaan mennessä. Metsäkeskuksen verkkosivuilla on erillinen 

toteutusilmoituslomake täyttöohjeineen. 

Liitteet 

Liitteenä tulee olla kartta, josta ilmenevät hankkeen kuviot. 

Hakemuksen lähettäminen 

Kun lähetät hakemuksen sähköpostilla, laita viestin otsikkoon seuraavat tiedot: 

Nuoren metsän hoito, rahoitushakemus. 


