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TIE 2, 3/2021 

Uuden metsätien tekeminen tai yksityistien perusparannus, toteuttamissuunnitelma 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) 

Perustiedot 

Toteuttaja Vastuuhenkilö 

Asiakasviite Laatimispäivä 

Sijaintitiedot 

Peruskartta, 

numero 

Kunta tai kunnat, 

numero 

Kylä tai kylät, 

numero 

Tien nimi 

Työmäärien yhdistelmä 

Yksityistien perusparannusta, m Uuden metsätien tekemistä, m Suunnitelma yhteensä, m 
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TIE 2, 3/2021 

Työlajit 

Tietyyppi Päällys-
rakenne-
luokka 

Osuus 1, työlajin 

määrä  

Osuus 2, työlajin 

määrä 

Osuus 3, työlajin 

määrä  

Yhteensä 

Runkotie, m 

Runkotie, m 

Aluetie, m 

Aluetie, m 

Varsitie, m 

Varsitie, m 

Yhteensä, m 

Erillinen silta, 

rumpu, m 

Erilliset varastot, m 

Vaikutusalue 

Metsä- ja kitumaata, ha Maatalousmaa, ha Muu maa, ha Vaikutusalue yhteensä, ha 

Talouskeskuksia, kpl Loma-asuntoja, kpl 
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Rahoituskelpoisuus 

Vuotuinen hakkuumäärä 

vaikutusalueella, m3/v 

Tietiheys, m/ha Osakastiloja Metsätalouden kuljetusten 

osuus, % 

Tien vähimmäissorastusleveys, m Yleisin maalaji 

Keskikustannukset 

Uuden metsätien tekeminen, euroa/m Yksityistien perusparannus, euroa/m Varasto, euroa/m 

Uuden metsätien tekeminen tai uuden sillan rakentaminen, suunnitellut työt ja kustannukset. Laske riveittäin yhteensä 
määrät ja kustannukset.
Kustan-
nus-

lajin 

nro

Työvaihe Osuus 1,
määrä

Osuus 1,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 2,
määrä

Osuus 2,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 3,
määrä

Osuus 3,
kustan-
nukset,
euroa

Yhteensä,
määrä

Yhteensä,
kustan-
nukset,
euroa

997 Suunnittelu 

Työkustannukset 

711 Runkotie, Rt, perustyöt, m 
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Kustan-
nus-

lajin 

nro

Työvaihe Osuus 1,
määrä

Osuus 1,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 2,
määrä

Osuus 2,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 3,
määrä

Osuus 3,
kustan-
nukset,
euroa

Yhteensä
määrä

Yhteensä,

kustan-
nukset,
euroa

712 Aluetie, At, perustyöt, m 

713 Varsitie, Vt, perustyöt, m 

714 Muu työ 

731 Rt, päällysrakenne, tonni (t) 

732 At, päällysrakenne, tonni (t) 

733 Vt, päällysrakenne, tonni (t) 

Tarvikekustannukset 

751 Rummut, kpl 

752 Muut tarvikkeet 

753 Perustöiden tarvikkeet 

754 Päällysrakennemateriaali 
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TIE 2, 3/2021 

Kustan-
nus-

lajin 

nro

Työvaihe Osuus 1,
määrä

Osuus 1,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 2,
määrä

Osuus 2,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 3,
määrä

Osuus 3,
kustan-
nukset,
euroa

Yhteensä
määrä

Yhteensä,

kustan-
nukset,
euroa

Sillan rakentaminen 

993 Suunnittelukustannus 

771 Työkustannus 

772 Tarvikekustannus 

Muut kustannukset 

970 Tietoimitukset, luvat, yms. 

968 Työnjohto 

Laske kustannukset yhteensä (A)

951 Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 
metsätaloudesta syntyneet tulot (B)

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä (A-B)
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Kustan-
nus-

lajin 

nro

Työvaihe Osuus 1,
määrä

Osuus 1,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 2,
määrä

Osuus 2,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 3,
määrä

Osuus 3,
kustan-
nukset,
euroa

Yhteensä,
määrä

Yhteensä,
kustan-
nukset,
euroa

Haettava tuki, euroa

Yksityistien perusparannus tai sillan perusparannus, suunnitellut työt ja kustannukset. Laske riveittäin yhteensä määrät ja 
kustannukset.
Kustan-
nus-

lajin 

nro

Työvaihe Osuus 1,
määrä

Osuus 1,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 2,
määrä

Osuus 2,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 3,
määrä

Osuus 3,
kustan-
nukset,
euroa

Yhteensä,
määrä

Yhteensä,
kustan-
nukset,
euroa

997 Suunnittelu 

Työkustannukset 

721 Runkotie, Rt, perustyöt, m 

722 Aluetie, At, perustyöt, m 

723 Varsitie, Vt, perustyöt, m 

724 Muu työ 

741 Rt, päällysrakenne, tonni (t) 
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Kustan-
nus-

lajin 

nro

Työvaihe Osuus 1,
määrä

Osuus 1,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 2,
määrä

Osuus 2,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 3,
määrä

Osuus 3,
kustan-
nukset,
euroa

Yhteensä,
määrä

Yhteensä,
kustan-
nukset,
euroa

742 At, päällysrakenne, tonni (t) 

743 Vt, päällysrakenne, tonni (t) 

Tarvikekustannukset 

761 Rummut, kpl 

762 Muut tarvikkeet

763 Perustöiden tarvikkeet 

764 Päällysrakennemateriaali

Sillan perusparantaminen
996 Suunnittelukustannus 

781 Työkustannus 

782 Tarvikekustannus 
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Kustan-
nus-

lajin 

nro

Työvaihe Osuus 1,
määrä

Osuus 1,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 2,
määrä

Osuus 2,
kustan-
nukset,
euroa

Osuus 3,
määrä

Osuus 3,
kustan-
nukset,
euroa

Yhteensä,
määrä

Yhteensä,
kustan-
nukset,
euroa

Muut kustannukset 

970 Tietoimitukset, luvat, yms. 

968 Työnjohto 

Laske kustannukset yhteensä (A)

951 Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 
metsätaloudesta syntyneet tulot (B)

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä (A-B)

Lisätietoja 

Haettava tuki, euroa
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TIE 2, 3/2021 

Tiesopimus on tehty______ . ______.20______. Tietoimituksen päätösnumero __________________________________________________ 

on annettu ______ . ______.20______ Päätöksestä on valitettu. Päätöksestä ei ole valitettu. 

Maaoikeuden päätösnumero __________________________________________________ on annettu ______ . ______.20______. 

Metsätien luonne: selvitys vaikutusalueen tietiheyden laskemisesta ja metsätalouden edellyttämien kuljetusten osuudesta 

perusparannettavan yksityistien kuljetuksista (osuus tieyksiköistä) 

Suunniteltu työmenetelmä, eri työvaiheiden rakentamisaika 

Käytettävä päällysrakennemateriaali ja sen jakautuminen raekokoihin 

Kuvaus tien tyyppiin, päällysrakenneluokkaan ja suuntaamiseen vaikuttavista tekijöistä ja tien merkityksestä alempiasteisen 

tieverkon osana 
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TIE 2, 3/2021 

Liittämisluvat yksityisiin teihin, liittymäluvat yleisiin teihin sekä VR:n ja vesioikeuden tms. luvat, tieoikeudet muiden kuin 

osakastilojen mailla, korvaukset tieosakkaille ja ulkopuolisille sekä ympäristönsuojelu- ja kaavoitusnäkökohdat 

Tiehankkeen kustannuksiin olennaisesti vaikuttavat seikat, poikkeamat normien määräyksistä perusteluineen, 

maisemanhoidolliset työt sekä muut suunnitelmaan tai sen toteutukseen vaikuttavat erikoisseikat 

Metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt ja niiden huomioonottaminen sekä muut luontoarvot 

Kiinteistötiedot  

Päivitetty tilanteen______ . ______.20______ mukaiseksi. 

Suunnitelman liiteasiakirjat 

Kpl Juridiset asiakirjat Kpl Tekniset asiakirjat 

Tilaluettelo omistaja- ja osoitetiedoin Tiesuunnitelmakartta 
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TIE 2, 3/2021 

Tiesopimus Vaikutusaluekartta 

Toteutussopimus Pituusleikkauspiirros 

Tieyksikkölaskelma Maastotutkimuspöytäkirja 

Tietoimituspöytäkirjan jäljennös Kustannusarvio, suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muut 

kustannukset sekä kustannusten jakaantuminen kiinteistöille 

Ely-keskuksen lausunto (uusi tie) Silta-/rumpusuunnitelma liitteineen 

Oikeuden päätökset, viranomaisen yhteydenotot 

(luvat ja ilmoitukset), lausunto moitekanteesta 

Luonto- ja ympäristöarvojen selvitys 

Liittämislupa yksityistiehen 

Liittymälupa yleiseen tiehen Kääntymispaikkojen mitoituspiirustukset 

Tiekunnan kokouspöytäkirja 

Valtakirjat ja erilliset valtuutukset 

Selvitys tuen saajille toteutuksen yhteydessä 

syntyvistä tuloista 

Mahdolliset urakointiasiakirjat 
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TIE 2, 3/2021 

Suunnitelman laatijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Suunnitelman laatijan allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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