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Terveyslannoitus, toteutusilmoitus 

Tuen saaja (maanomistaja) 

Kun kyseessä on yhden maanomistajan toteutusilmoitus, ilmoita tuen saajan nimi- 

ja yhteystiedot tässä kohdassa. Mikäli tuen saaja on jakamaton kuolinpesä tai 

luonnollisten henkilöiden yhteenliittymä (verotusyhtymä), jossa on useampia 

osakkaita, ilmoita yhteystietona osoite, johon Metsäkeskuksen halutaan lähettävän 

päätöksen ja muut toteutusilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat. 

Asiakasviite 

Toteuttajan antama tunniste hankkeelle, esim. hankenumero. 

Maksuviite on pankin maksuviite (ei voi sisältää kirjaimia, 4-20 numeroa) 

Tukimaksun tunnistamista varten maksun saaja voi käyttää pelkästään numeroista 

koostuvaa maksuviitettä (pankkiviite). Viitteen runko-osana voi käyttää esimerkiksi 

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. 

Päätösnumero 

Hanketta koskevan rahoituspäätöksen numero. Numeron näet Metsäkeskukselta 

saamastasi rahoituspäätöksestä ja sen avulla toteutusilmoitus yhdistetään oikeaan 

hakemukseen. 

Toteutusilmoituksen laatija 

Toteutusilmoituksen laatija on laatinut asiakirjat. Laatijan nimi- ja yhteystiedot 

ilmoitetaan, mikäli laatija on eri henkilö, kuin tuen saaja (maanomistaja). 

Tuen/maksun saaja 

Jos tuki maksetaan toteutusilmoituksen perusteella muulle kuin tuensaajalle 

(maanomistaja), toteutusilmoituksessa on mainittava maksun saajan nimi, Y-

tunnus tai henkilötunnus ja tilinumero (IBAN muotoinen). 

Kunta, kiinteistötunnus, kiinteistön nimi 

Kirjoita kunnan nimi, kiinteistötunnus (neliosainen) numeroin ja kiinteistön nimi. 

Mikäli töitä on tehty usealla kiinteistöllä, ilmoita kaikkien kiinteistöjen tiedot. 
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Pinta-ala 

Ilmoita terveyslannoitusalueen pinta-ala kiinteistöittäin/kuvioittain (0,1 hehtaarin 

tarkkuudella). Lisäksi ilmoita terveyslannoitettu pinta-ala yhteensä. 

Lannoitevalmiste/lannoitevalmisteen nimi 

Käytettävän boorilannoitteen määrä tulee määrittää puustossa havaittavien 

kasvuhäiriöiden ja neulasten värivikojen perusteella tai ravinneanalyysin avulla 

taikka puuston kehityksen ja kasvuolosuhteiden perusteella. Suometsissä 

käytettävän tuhkalannoitteen määrä ja tarpeellisuus tulee määrittää kasvupaikan 

perusteella. 

Mikäli lannoitteena käytetään tuhkalannoitetta, tulee suunnitelman tai 

toteutusilmoituksen liitteenä olla käytettävän tuhkalannoitteen 

tuoteseloste/tuhka-analyysi. 

Lannoitevalmisteen käyttömäärä 

Ilmoita käytetty lannoitemäärä kilogrammoina kuvioittain. Käytetyn 

lannoitevalmisteen määrä voidaan ilmoittaa kymmenen kilogramman 

tarkkuudella, jos käytetty lannoitemäärä on yli 100 kilogrammaa ja 100 

kilogramman tarkkuudella, jos käytetyn lannoitteen määrä on yli 1000 

kilogrammaa. 

Lisäksi ilmoita lannoitevalmisteen käyttömäärä yhteensä. 

Lannoitetyyppi 

Ilmoita lannoitetyyppi  

• tuhka  

• kemiallinen lannoitesuola 

• kemiallinen nestemäinen lannoite 

Toteutuneet suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset 

Ilmoita eriteltyinä kiinteistöittäin ja lannoitevalmisteittain toteutuneet 

suunnittelukustannukset (€), mahdolliset ravinneanalyysikustannukset (€), 

levityskustannukset maasta/ilmasta (€) sekä lannoitevalmisteen hinta (€) ja 

hankkeen toimenpiteiden kustannukset yhteensä. 

Terveyslannoituksen tuki on 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä, kohtuullisista 

kokonaiskustannuksista. Hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää 

suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset. Suunnittelukustannukset voivat sisältää 

ravinneanalyysistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Yhteishankkeissa 

kustannukset ositetaan osakastiloille niille aiheutuneiden kustannusten 

mukaisesti. 
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Liitteet 

• Kartta, johon on rajattu alueet, jossa rahoituspäätöksen mukaiset työt on 

tehty. 

• Kopiot toteutuneet kustannukset osoittavista tositteista toimitetaan 

Metsäkeskukselle vain pyydettäessä. Siltä osin kuin 

toteuttamissuunnitelmaan perustuvan tuen määrä määräytyy toteutuneiden 

kustannusten perusteella, tuen ja sen erien maksamisen edellytyksenä on, 

että Metsäkeskukselle toimitetaan pyydettäessä kopiot tositteista. 

• Mikäli lannoitteena käytetään tuhkalannoitetta, tulee suunnitelman tai 

toteutusilmoituksen liitteenä olla käytettävän tuhkalannoitteen 

tuoteseloste/tuhka-analyysi.  

 


