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Metsänuudistamisen palvelusopimus 
 

Tilaajan tiedot 

 

Toimittajan tiedot 

Toimittajan virallinen nimi Y-tunnus 

Toimittajan osoite  

 

Yhteyshenkilöt 

 Tilaaja Toimittaja Puhelinnumero Sähköposti 

sisällölliset asiat     

tekniset asiat     

 

Toimeksiannon kohde - kiinteistötunnukset 

Kunta Kylä Talo Tila Tilan nimi Sertifiointi 

      

      

      

      

 

Toimeksiannon kohde – kuvio/t 

Kuvionumero Lähde 

  

  

  

  

  

  

Tilaajan virallinen nimi Henkilö- / Y-tunnus 

Toimitusosoite Laskutusosoite 

☐ ALV-rekisterissä  
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Toimeksianto – työlajit 

 

Työlaji  Kuvio/-t 
nro 

Toteutukse
n 
ajankohta 

Määrä/ha Hinnoittelu 
€/ha, €/h, 
€/kpl 

Toimittajan 
toimesta 

Maanomistajan 
toimesta 

Uudistusalan 
raivaus 

☐       

Hakkuutähteiden 
keruu 

☐       

Kantojen keruu ☐       

Istutus ☐       

Kylvö ☐       

Taimilajin valinta 
(puulaji ja tyyppi) 

       

Muokkaustapa        

Muokkaus ja 
vesitalous 

☐       

Taimien hankinta ☐       

Taimien kuljetus ☐       

Taimisuoja ☐       

Istutus ☐       

Taimien merkintä 
tikuilla maastoon  

☐       

Laadunvalvonta ☐       

Valvontatiedon 
toimitus 

☐       

Metsäsuunnitelm
an päivitys 

☐       

Jälkitarkastus ☐       

Uudistumisen 
varmistus 

☐       
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Työt suoritetaan voimassa olevan sertifioinnin ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Mikäli näistä 

halutaan poiketa, tulee lisätietokenttään kirjata poikkeus. 

 

Kuviokohtaiset lisätiedot; 

 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________  

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

 

 

Palvelusopimuksessa olevat hinnat ovat ilmoitettu alv 0% - hintoihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan lain mukaisesti. Tähän 
palvelusopimukseen kuuluvat liitteinä seuraavat asiakirjat, jotka muodostavat yhdessä sopimuksen. 1) Palvelusopimus liitteineen 2) 
työlajien kuvaukset 3) Metsäpalvelun toimittamisen sopimusehdot sis. luonnonhoidon neuvontatyökalu 

Muut liitteet: 

 

Allekirjoitukset: 

 

Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Toimittajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 
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Valvontalomake, täytetään työn toteutuksen jälkeen 

 Kuvio Kyllä Ei Lisätiedot Poikkeama 

Oikea toteutuksen ajankohta     ☐_____% 

Uudistamisen suunnittelu      

Raivaus tehty tarvittaessa     ☐_____% 

Puun kasvua haittaava ravinnetasapainohäiriö 
huomioitu 

    ☐_____% 

Hakkuutähteet eivät merkittävästi haittaa 
maanmuokkausta 

    ☐_____% 

Puulaji on kasvupaikalle sopiva     ☐_____% 

Taimien tai siementen alkuperä on 
kasvupaikalle sopiva 

    ☐_____% 

Eläimistä johtuva tuhoriski on huomioitu     ☐_____% 

Ilmastosta johtuva tuhoriski on huomioitu     ☐_____% 

Uudistamismenetelmä on kasvupaikalle sopiva     ☐_____% 

Maanmuokkausmenetelmä on kasvupaikalle 
sopiva 

    ☐_____% 

Maanmuokkausmenetelmä on 
uudistamismenetelmälle sopiva 

    ☐_____% 

Maanmuokkausmenetelmä mahdollistaa 
vesitalouden järjestelyt tarvittaessa 

    ☐_____% 

Maanmuokkauksessa      

on tehty tavoitteen mukainen määrä 
menetelmän mukaisia laadukkaita 
viljelypaikkoja 

   määrä kpl/ha 
____ 

☐_____% 

on huolehdittu tarvittaessa vesitalouden 
järjestelyistä 

    ☐_____% 

on ojia ja naveroita kaivettaessa huolehdittu 
vesiensuojelusta esimerkiksi lietekuopilla ja 
kaivukatkoilla 

    ☐_____% 

on jätetty suojakaista pienvesiin ja vesistöihin     ☐_____% 

ei ole rikottu järeitä maalahopuita tai 
muokattu alle kahden metrin päästä eläviä 
säästöpuita 

    ☐_____% 

Istutuskohteilla      

taimien varastoinnissa on noudatettu ohjeita     ☐_____% 

istutustiheys on tavoitteen mukainen     ☐_____% 

taimet on istutettu 
maanmuokkausmenetelmän mukaisiin kohtiin 

    ☐_____% 

taimet on istutettu oikeaan syvyyteen    syvyys cm; ☐_____% 

taimet on tiivistetty istuttaessa     ☐_____% 

tyhjät taimiastiat ovat käsitelty 
asianmukaisesti 

    ☐_____% 
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  Kyllä Ei Lisätiedot Poikkeama 

Kylvökohteilla      

siemenen varastoinnissa on noudatettu 
ohjeita 

    ☐_____% 

siemenen määrä on suositusten mukainen ja 
suhteutettu itävyyden mukaan 

    ☐_____% 

siemen on kylvetty tuoreeseen 
muokkausjälkeen 

    ☐_____% 

kylvökoneen säädöt on tarkistettu     ☐_____% 

käsikylvössä siemen on peitetty kevyesti 
maalla 

    ☐_____% 

Luontaisen uudistamisen kohteilla siemenpuut      

ovat hyvälaatuisia     ☐_____% 

ovat latvukseltaan elinvoimaisia siemeniä 
tuottavia 

    ☐_____% 

on valittu määrällisesti ja sijainniltaan oikein     ☐_____% 

erottuvat selkeästi säästöpuista     ☐_____% 

Täydennysviljelykohteilla      

täydennysviljely on tehty avoimeen 
muokkausjälkeen 

    ☐_____% 

luontainen vesakko ei haittaa taimien 
kehitystä 

    ☐_____% 

täydennystaimilla on mahdollisuus kehittyä 
osaksi kasvatettavaa puustoa 

    ☐_____% 

Taulukon väittämät ovat metsänhoidon suosituksista (Äijälä ja kump. 2014. 176-177) 

Lisätiedot, poikkeamat ja tarvittavat jatkotoimenpiteet;  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Tarkastajan nimi, päivämäärä ja allekirjoitus 

_______________________________________________________ 


