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Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon 

toteutusilmoitus 

Tuen saaja (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. 

Päätösnumero 

Hanketta koskevan rahoituspäätöksen numero. Numeron näet Metsäkeskukselta 

saamastasi rahoituspäätöksestä ja sen avulla toteutusilmoitus yhdistetään oikeaan 

hakemukseen. Hoitotyöstä, jolle tuki on myönnetty, tehdään yksi toteutusilmoitus 

työn toteuttamisen jälkeen. Tuen myöntämispäätöstä kohti voi tehdä vain yhden 

toteutusilmoituksen. 

Toteutusilmoituksen laatija 

Toteutusilmoituksen laatija on laatinut hakemusasiakirjat. Laatijan nimi- ja 

yhteystiedot ilmoitetaan, mikäli tämä on eri henkilö, kuin tuen hakija 

(maanomistaja). 

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 asiamies on vaihtunut rahoitushakemuksessa ilmoitetusta asiamiehestä, 

valtuutuksen vaihtuminen ja sen sisältö ilmoitetaan toteutusilmoituksessa tai 

erillisessä liitteessä. 

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. 

Maksuviite 

Tukimaksun tunnistamista varten maksun saaja voi käyttää pelkästään numeroista 

koostuvaa maksuviitettä (pankkiviite). Viitteen runko-osana voi käyttää esimerkiksi 
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asiakas- tai laskunumeroa. Tarkistenumero lasketaan runko-osan perään. 

Viitenumero on vähintään neljä numeroa pitkä (runko-osa 3 + tarkiste). Viitteessä 

voi olla enintään 20 numeroa (19 + 1). Tarkistenumeron laskemisessa voi käyttää 

apuna Finanssialan Keskusliiton ja pankkien kotisivuilta löytyviä viitelaskureita. 

Mikäli maksuviitettä ei ole ilmoitettu, Metsäkeskus käyttää tuen maksussa viitettä 

1122, koska tukimaksut eivät välity maksatusjärjestelmässä ilman viitettä. 

Maksun saaja 

Nimi, tilinumero IBAN-muodossa, BIC-koodi, ja henkilö- tai Y-tunnus. Samalla 

kiinteistöllä voi olla vain yksi maksun saaja. 

Kunta, kiinteistötunnus, kiinteistön nimi 

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

usealla tilalla, merkitse kaikkien tilojen tiedot. 

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. Jos hoidetun alueen pinta-ala on suurempi 

kuin mihin tukea on haettu, tuen lopullista määrää koskevassa päätöksessä tuen 

määrä lasketaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. 

Jäävä puusto 

Ilmoita jäävän puuston määrä 200 rungon tarkkuudella (runkoa/hehtaari). 

Pituus (Nuoren metsän hoito, työlaji 30) 

Ilmoita nuoren metsän hoidon kohteella, onko kuvion puuston pituus työn jälkeen 

yli 3 metriä. 

Keskiläpimitta (Nuoren metsän hoito, työlaji 30) 

Ilmoita nuoren metsän hoidon kohteella pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta 

rinnankorkeudelta 1 cm tarkkuudella. 

Pääpuulaji (Nuoren metsän hoito, työlaji 30) 

Ilmoita puulaji, minkä hyväksi työ on tehty. 
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Poistuma - (Nuoren metsän hoito, työlaji 30) 

Nuoren metsän hoidon kohteelta kaadettavan puuston runkolukua ja runkojen 

kantoläpimittaa koskevat kohteen vaatimukset käyvät ilmi tuensaajan saamasta 

rahoituspäätöksestä. Kaadettavan puuston runkolukua ja runkojen kantoläpimittaa 

koskevat vaatimukset määräytyvät rahoitushakemuksen vireille tulemisen 

ajankohdan mukaan seuraavasti: 

Rahoitushakemus saapunut Metsäkeskukseen 20.4.2017–31.5.2022 

Ilmoita nuoren metsän hoidon kohteella, onko poistuma suuruusluokaltaan alle  

1 500 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 1 500 kappaletta hehtaaria kohden. Jos 

kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, ilmoita onko poistuma suuruusluokaltaan 

alle 1 000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 1 000 kappaletta hehtaaria kohden. 

Poistettujen runkojen tulee olla kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin 

paksuisia. 

Rahoitushakemus saapunut Metsäkeskukseen 1.6.2022 tai sen jälkeen 

Ilmoita nuoren metsän hoidon kohteella, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 1 

000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 1 000 kappaletta hehtaaria kohden. Jos 

kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, ilmoita onko poistuma suuruusluokaltaan 

alle 800 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 800 kappaletta hehtaaria kohden. 

Poistettujen runkojen tulee olla kantoläpimitaltaan vähintään kolmen senttimetrin 

paksuisia. 

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. 

Pienpuu (Nuoren metsän hoito, työlaji 30) 

Nuoren metsän hoidon kohteelta ilmoitetaan kuvioittain se pinta-ala, jolta 

pienpuuta on kerätty vähintään 35 kiintokuutiota hehtaaria kohden. Jos kohde 

sijaitsee pohjoisessa Suomessa, ilmoitetaan kuvioittain se pinta-ala, jolta 

pienpuuta on kerätty vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Tiedon 

tulee perustua puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) mukaiseen 

mittausasiakirjaan. Jos tukea on haettu taimikon varhaishoitoon, mutta toteutettu 

työ täyttääkin nuoren metsän hoitotyön vaatimukset, tuen lopullista määrää 

koskevassa päätöksessä tuen määrä laskettaessa ei oteta huomioon tehtyä 

pienpuun keräämistä. 

Keskipituus (Taimikon varhaishoito, työlaji 35) 

Ilmoita taimikon keskipituus työn jälkeen kymmenen senttimetrin tarkkuudella. 
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Pääpuulaji (Taimikon varhaishoito, työlaji 35) 

Ilmoita puulaji, minkä hyväksi työ on tehty. 

Poistuma (Taimikon varhaishoito, työlaji 35) 

Ilmoita taimikon varhaishoidon kohteella, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 3 

000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 3 000 kappaletta hehtaaria kohden. Jos 

kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, ilmoita, onko poistuma suuruusluokaltaan 

alle 2 000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 2 000 kappaletta hehtaaria kohden. 

Toteutuksen mahdolliset muutokset hyväksyttyyn rahoituspäätökseen nähden 

Haettu tuki voi muuttua toteutusvaiheessa nuoren metsän hoidosta taimikon 

varhaishoidoksi tai päinvastoin. Muutos voidaan ottaa huomioon 

toteutusilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä tuen lopullisesta 

määrästä. Jos tukea on haettu taimikon varhaishoitoon, niin alueella ei kuitenkaan 

voida rahoittaa pienpuun korjuuta. Jos hoidetun alueen pinta-ala on suurempi 

kuin mihin tukea on haettu, tuen lopullista määrää koskevassa päätöksessä tuen 

määrä lasketaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Tuen 

myöntämispäätöstä kohden saa tehdä vain yhden toteutusilmoituksen. 

Liitteet 

Liitteenä tulee olla kartta, josta ilmenevät hankkeen kuviot. 

Toteutusilmoituksen lähettäminen 

Kun lähetät toteutusilmoituksen sähköpostilla, laita viestin otsikkoon seuraavat 

tiedot: TOTEUTUSILMOITUS/Päätös/11–2015–333/Hakijan nimi 

 


