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Rahoitushakemus yhteishankkeena toteutettavaan metsätien 

tekemiseen 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

Rahoitushakemus 

uuden metsätien tekemiseen yksityistien perusparannukseen 

erilliseen siltaan, rumpuun tai varastoalueeseen. 

Kunnan nimi Kuntanumero Tien nimi 

Haen tukea hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti 

toteuttamissuunnitelman laatimiseen 

toteuttamissuunnitelman toteuttamiseen 

toteuttamissuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen. 

Aikaisempi tuki 

Toteuttamissuunnitelman laatimiseen on aiemmin myönnetty kestävän 

metsätalouden määräaikaisen rahoituslain tukea,  

päätösnumero ___________________________. 

Metsätien tekeminen on toteutettu aiemmin metsätalouden rahoituslakien 

mukaisena hankkeena, hankenumero _________________________ vuosi _______. 

Onko perusparannukseen saatu aiemmin yksityistielain mukaista 

perusparannuksen rahoitustukea? 

Kyllä, vuonna ___________. Ei ole saatu tukea. 

Muu julkinen tuki 

Onko toimenpiteeseen haettu tai saatu muuta etuutta julkisista varoista? 

Kyllä Ei 
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Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon 

Suostumalla sähköiseen tiedoksiantoon saat päätösasiakirjan tai muun hakemusta 

koskevan viestin sähköisenä viestinä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

(Tarkista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi.) Ellet halua sähköistä 

tiedoksiantoa, tulee se erikseen kieltää. 

En suostu sähköiseen tiedoksiantoon.  

Tiekunta ja –oikeudet 

Tiekunta on perustettu. Tiekuntaa ei ole perustettu. 

 

Haetaan tietoimitus. 

Tiekunta on tehnyt päätöksen tien perusparannuksesta ______ . ______.20______. 

Moitekanne 

Moitekanteen nostaminen tiekunnan kokouksen päätöksestä on selvitetty 

käräjäoikeudelta.  Kyllä Ei 

Moitekannetta  ei ole. Moitekanne  on nostettu.  

Kilpailutus 

Hakija on tietoinen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 3 §:n  

3 momentin mukaisesta hankkeiden kilpailutuksen vaatimuksista. 

Kyllä Ei 

Toteuttamissuunnitelman laatijan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Organisaatio  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Y-tunnus    
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Työn toteuttajan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Organisaatio  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Y-tunnus    

Työmäärät 

Uusi metsätie, m  Perusparannus, m  

Kustannukset 

Kokonaiskustannukset, euroa (alv 0 %)  

josta toteuttamissuunnitelman laatiminen, euroa  

ja toteuttamissuunnitelman toteuttaminen, euroa.  

Hankkeen toteutuksesta saatava tulo 

Arvio toteuttamisen yhteydessä tuensaajille syntyvistä 

metsätalouden tuloista (yhteensä, euroa) 

 

Haettavan tuen määrä (yhteensä, euroa)  

Töiden alkamis- ja päättymisaika 

Alkamisaika ______ . ______.20______ Päättymisaika ______ . ______.20______ 

Asiamiehen tiedot 

Hankkeen osakastiloja edustavaksi asiamieheksi on  

tiekunta valinnut tiesopimuksessa valittu 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite    
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Varalla olevan asiamiehen tiedot 

Hankkeen osakastiloja varalla edustavaksi asiamieheksi on 

tiekunta valinnut tiesopimuksessa valittu 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Hakemuksen laatijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Asiamiehen allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Liitteet 

Kartta 

Toteuttamissuunnitelma liitteineen 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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