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TIE 1sv, 3/2021 

Finansieringsansökan för samprojekt för skogsväg 

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 

(34/2015) 

Finansieringsansökan 

byggande av ny skogsväg grundlig förbättring av enskild väg 

separat bro, vägtrumma eller upplagsplats. 

Kommunens 

namn 

Kommunnummer Vägens namn 

Jag söker stöd enligt ansökan och dess bilagor för 

att göra upp en verkställighetsplan 

att verkställa en verkställighetsplan 

att göra upp och verkställa en verkställighetsplan. 

Tidigare stöd 

Det har tidigare beviljats stöd enligt den temporära lagen om finansiering av 

hållbart skogsbruk för uppgörande av verkställighetsplanen,  

beslutsnummer ___________________________. 

Skogsvägen har tidigare byggts som ett projekt enligt den temporära lagen om 

finansiering av hållbart skogsbruk, projektnummer _________________________ år 

_______. 

Har det tidigare beviljats finansieringsstöd för grundförbättring enligt lagen om 

enskilda vägar? 

Ja, år ___________. Nej. 

Annat offentligt stöd 

Har det sökts eller erhållits någon annan förmån ur offentliga medel för åtgärden? 

Ja Nej 

TL 15, 3/2021
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Samtycke till elektronisk delgivning 

Genom att samtycka till elektronisk delgivning får du beslutsdokumentet eller 

andra meddelanden om ansökan elektroniskt till den e-postadress du gett. 

(Kontrollera att du angett din e-postadress.) Om du inte samtycker till elektronisk 

delgivning ska du förbjuda det med ett kryss i rutan. 

Jag samtycker inte till elektronisk delgivning.  

Väglag och vägrättigheter 

Ett väglag har grundats. Inget väglag har grundats.  

 

Ansöks om vägförrättning. 

Väglaget beslöt om en grundlig förbättring av vägen ______ . ______.20______. 

Klandertalan 

Har man av tingsrätten utrett om det väckts klandertalan över väglagsstämmans 

beslut? Ja Nej 

Klandertalan  finns inte.  Klandertalan har väckts.  

Konkurrensutsättning 

Den sökande är medveten om kravet på konkurrensutsättning av projekt enligt 3 § 

3 momentet i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. 

Ja Nej 

Kontaktuppgifter, uppgöraren av verkställighetsplanen 

Efternamn  Förnamn  

Organisation  Gatuadress  

Postnummer  Postort  

Telefon  E-post  

FO-nummer    

Verkställarens kontaktuppgifter 

Efternamn  Förnamn  

Organisation  Gatuadress  

Postnummer  Postort  
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Telefon  E-post  

FO-nummer    

Arbetsmängder 

Ny skogsväg, m  Grundlig 

förbättring, m 

 

Kostnader 

kostnader totalt, euro (moms 0 %)  

varav för uppgörande av verkställighetsplanen, euro  

och för verkställande av verkställighetsplanen, euro  

Inkomster av verkställandet av projektet 

Uppskattning av skogsbruksinkomster för 

stödmottagarna i samband med verkställandet 

(sammanlagt, euro) 

 

Stödbelopp som söks (sammanlagt, euro)  

Datum då arbetet inleds och avlutas 

Arbetet inleds ______ . ______.20______ Arbetet avslutas ______ . ______.20______ 

Uppgifter om ombudet 

Till ombud för fastigheterna som deltar i projektet  

har väglaget valt har i vägavtalet valts 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post    

Uppgifter om ersättare för ombudet 

Till ersättare för ombudet, att representera fastigheterna i projektet  

har väglaget valt har i vägavtalet valts 
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Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post

Kontaktuppgifter för uppgöraren av ansökan 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post

Ombudets underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Karta 

Verkställighetsplan med bilagor 

https://www.metsakeskus.fi/sv



Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		lomake-metsatie-rahoitushakemus-sv.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 0

		Hyväksyttiin: 30

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Hyväksyttiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
	Spara: 
	Skriv ut: 
	uuden metsätien tekeminen: Off
	yksityistien perusparannukseen: Off
	silta rumpu varastoalue: Off
	kunnan nimi: 
	kunnan numero: 
	Tien nimi: 
	toteuttamissuunnitelman laatimiseen: Off
	toteuttamissuunnitelman toteuttamiseen: Off
	toteuttamissuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen: Off
	päätösnumero: 
	mukaisena hankkeena hankenumero: 
	vuosi: 
	Kyllä vuonna: 
	perusparannuksen rahoitustuki: Off
	muu julkinen tuki: Off
	En suostu sähköiseen tiedoksiantoon: Off
	tiekunta ja oikeudet: Off
	Haetaan tietoimitus: Off
	Päätöksen päivämäärä: 
	Päätöksen kuukausi: 
	Päätöksen vuosiluku: 
	moitekanteen selvitys käräjäoikeudelta: Off
	onko moitekanne nostettu: Off
	kilpailutus: Off
	Toteuttamissuunnitelman laatijan sukunimi: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan etunimet: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan organisaatio: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan lähiosoite: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan postinumero: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan postitoimipaikka: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan puhelinnumero: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan sähköpostiosoite: 
	Toteuttamissuunnitelman laatijan Y-tunnus: 
	Työn toteuttajan sukunimi: 
	Työn toteuttajan etunimet: 
	Työn toteuttajan organisaatio: 
	Työn toteuttajan lähiosoite: 
	Työn toteuttajan postinumero: 
	Työn toteuttajan postitoimipaikka: 
	Työn toteuttajan puhelinnumero: 
	Työn toteuttajan sähköpostiosoite: 
	Työn toteuttajan Y-tunnus: 
	Uusi metsätie m: 
	Perusparannus m: 
	Kokonaiskustannukset euroa alv 0: 
	josta toteuttamissuunnitelman laatiminen euroa: 
	ja toteuttamissuunnitelman toteuttaminen euroa: 
	Arvio toteuttamisen yhteydessä tuensaajille syntyvistä metsätalouden tuloista yhteensä euroa: 
	Haettavan tuen määrä yhteensä euroa: 
	Alkamisaika: 
	Töiden alkamiskuukausi: 
	Töiden alkamsivuoden kaksi viimeistä numeroa: 
	Päättymisaika: 
	Töiden päättymiskuukauden numero: 
	Töiden päättymisvuosi: 
	Asiamiehen on valinnut tiekunta: Off
	Asiamies on valittu tiesopimuksessa: Off
	Asiamiehen sukunimi: 
	Asiamiehen etunimet: 
	Asiamiehen lähiosoite: 
	Asiamiehen postinumero: 
	Asiamiehen postitoimipaikka: 
	Asiamiehen puhelinnumero: 
	Asiamiehen sähköpostiosoite: 
	Varalla olevan asiamiehen on valinnut tiekunta: Off
	Varalla oleva asiamies on tiesopimuksessa valittu: Off
	Varalla olevan asiamiehen sukunimi: 
	Varalla olevan asiamiehen etunimet: 
	Varalla olevan asiamiehen lähiosoite: 
	Varalla olevan asiamiehen postinumero: 
	Varalla olevan asiamiehen postitoimipaikka: 
	Varalla olevan asiamiehen puhelinnumero: 
	Varalla olevan asiamiehen sähköpostiosoite: 
	Hakemuksen laatijan sukunimi: 
	Hakemuksen laatijan etunimet: 
	Hakemuksen laatijan lähiosoite: 
	Hakemuksen laatijan postinumero: 
	Hakemuksen laatijan postitoimipaikka: 
	Hakemuksen laatijan puhelinnumero: 
	Hakemuksen laatijan sähköpostiosoite: 
	Paikka: 
	Päivämäärä, kuukausi ja vuosi: 
	Allekirjoitus: 
	Nimenselvennys: 
	Kartta: Off
	Toteuttamissuunnitelma liitteineen: Off


