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1 (8) Lomake 

TIE 15, 3/2021 

Uuden metsätien tekeminen tai yksityistien perusparantaminen, maksatushakemus tai 

toteutusilmoitus 

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

Maksatushakemus (hanke kesken) Toteutusilmoitus. Hanke päättynyt ______ . ______.20______. 

Asiakasviite _________________________ Maksuviite ____________________________ 

Perustiedot 

Päätösnumero Laatimispäivä Tien nimi 

Hanke on toteutettu 

hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta on poikettu, selvitys lisätiedoissa. 

Uuden tien tekeminen tai sillan rakentaminen, toteutetut työt ja kustannukset 

Kusta-

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus 1, 

määrä 

Osuus 1, 

kustan-

nukset 

Osuus 2, 

määrä 

Osuus 2, 

kustan-

nukset 

Osuus 3, 

määrä 

Osuus 3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

997 Suunnittelu 
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Kusta-

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus 1, 

määrä 

Osuus 1, 

kustan-

nukset 

Osuus 2, 

määrä 

Osuus 2, 

kustan-

nukset 

Osuus 3, 

määrä 

Osuus 3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

 
Työkustannukset 

        

711 Runkotie, Rt, perustyöt, m         

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         
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Kusta-

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus 1, 

määrä 

Osuus 1, 

kustan-

nukset 

Osuus 2, 

määrä 

Osuus 2, 

kustan-

nukset 

Osuus 3, 

määrä 

Osuus 3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

754 Päällysrakennemateriaali, t         

          

 
Sillan rakentaminen 

        

993 Suunnittelukustannus         

771 Työkustannus         

772 Tarvikekustannus         

          

 
Muut kustannukset 

        

970 Tietoimitukset, luvat, yms.         

          

968 Työnjohto         

          

 Laske kustannukset yhteensä (A)        
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Kusta-

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus 1, 

määrä 

Osuus 1, 

kustan-

nukset 

Osuus 2, 

määrä 

Osuus 2, 

kustan-

nukset 

Osuus 3, 

määrä 

Osuus 3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

951 Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 

metsätaloudesta syntyneet tulot (B) 

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä 

(A-B) 

Haettava tuki, euroa 

Yksityistien perusparannus tai sillan perusparantaminen, toteutetut työt ja kustannukset 

Kustan

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus1, 

määrä 

Osuus1, 

kustan-

nukset 

Osuus2, 

määrä 

Osuus2, 

kustan-

nukset 

Osuus3, 

määrä 

Osuus3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

997 Suunnittelu 

Työkustannukset 

721 Runkotie, Rt, perustyöt, m 
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Kustan

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus1, 

määrä 

Osuus1, 

kustan-

nukset 

Osuus2, 

määrä 

Osuus2, 

kustan-

nukset 

Osuus3, 

määrä 

Osuus3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

722 Aluetie, At, perustyöt, m 

723 Varsitie, Vt, perustyöt, m 

724 Muu työ 

741 Rt, päällysrakenne, tonni (t) 

742 At, päällysrakenne, tonni (t) 

743 Vt, päällysrakenne, tonni (t) 

Tarvikekustannukset 

761 Rummut, kpl 

762 Muut tarvikkeet 

763 Perustöiden tarvikkeet 

764 Päällysrakennemateriaali, t 
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Kustan

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus1, 

määrä 

Osuus1, 

kustan-

nukset 

Osuus2, 

määrä 

Osuus2, 

kustan-

nukset 

Osuus3, 

määrä 

Osuus3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

Sillan perusparantaminen 

996 Suunnittelukustannus 

781 Työkustannus 

782 Tarvikekustannus 

Muut kustannukset 

970 Tietoimitukset, luvat, yms. 

968 Työnjohto 

Laske kustannukset yhteensä (A) 

951 Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 

metsätaloudesta syntyneet tulot (B) 
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Kustan

nus-

lajin 

nro 

Työvaihe Osuus1, 

määrä 

Osuus1, 

kustan-

nukset 

Osuus2, 

määrä 

Osuus2, 

kustan-

nukset 

Osuus3, 

määrä 

Osuus3, 

kustan-

nukset 

Yhteen-

sä, 

määrä 

Yhteen-

sä, 

kustan-

nukset 

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä (A-

B) 

Haettava tuki, euroa 

Lisätietoja 

Mm. muutokset suunnitelmaan, työn aikana syntyneet tulot 

Ilmoituksen laatijan tiedot 

Sukunimi Etunimet Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 
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Ilmoituksen laatijan allekirjoitus 

Paikka  Aika  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

Maksun saajan tiedot, valtakirja tai muu valtuutus liitteeksi 

Organisaatio  Y-tunnus  Vastuuhenkilö  

Lähiosoite  Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite    

Pankin nimi  Tilinumero, 

IBAN-muotoinen 

 BIC-koodi  

Asiamiehen tiedot 

Sukunimi  Etunimet  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite      

Asiamiehen allekirjoitus 

Paikka  Aika  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

 

https://www.metsakeskus.fi/
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