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Rahoitushakemus yhteishankkeena toteutettavaan metsätien 

tekemiseen 

Tuettavat tieverkoston ylläpitotoimenpiteet 

Tukea voidaan myöntää metsätalouden kuljetusten edellyttämän yhteishankkeena 

toteutettavan yksityistien perusparannukseen ja uuden metsätien tekemiseen.  

Perusparannus voi koskea koko tietä tai sen osaa, rakenteita ja rakennelmia ja 

siihen voi sisältyä uuden metsätien tekemistä. Perusparannus voi koskea myös 

metsätiehen liittyvän erillisen varastoalueen rakentamista tai sillan tai siltaa 

vastaavan rummun rakentamista, vaikka tietä ei muutoin perusparanneta. Tien on 

liityttävä saumattomasti metsätalouden ympärivuotisen kuljetuksen 

mahdollistavaan tieverkostoon ja se tulee rakentaa metsätienormien mukaiseksi.  

Tuen saamisen velvoitteena on tien virkistyskäytön salliminen ja hoito- ja 

kunnossapitovelvollisuus 10 vuotta saadun tuen maksamisesta. Metsätiellä 

tarkoitetaan yksityistielain (560/2018) 3§ tarkoitettua metsätietä.  

Yhteishanke 

Tiehankkeita voidaan rahoittaa vain yhteishankkeina. Yhteishankkeella 

tarkoitetaan hanketta, joka toteutetaan vähintään kahden sellaisen eri kiinteistön 

alueella, jotka eivät kuulu samoille tuen hakijoille (maanomistajille). Kummankin 

kiinteistön omistajalla on oltava oikeus kestävän metsätalouden määräaikaisen 

rahoituslain mukaiseen tukeen. Jos hanke toteutetaan yhteishankkeena, kunkin 

maanomistajan tiedot ilmoitetaan liitelomakkeilla. Yhteishankkeen asioita hoitavan 

yhteystiedot esitetään kohdassa ”asiamies”. Yhteismetsän toteuttama tiehanke on 

aina yhteishanke. 

Yhteisomistuksessa oleva kiinteistö 

Ilmoita toteuttamissuunnitelman liitteessä yhteisomistussuhteen peruste sekä 

kunkin kiinteistön kohdalla niiden yhteisomistajien omistusosuus, jotka hakevat 

tukea työhön tai toimenpiteeseen. Kun kaksi tai useammat omistavat yhdessä 

kiinteistön, kysymyksessä on yhteisomistus. Kiinteistöä koskevat toimenpiteet 

edellyttävät normaalisti kaikkien yhteisomistajien hyväksyntää.  

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisiin toimenpiteisiin 

voivat kuitenkin ryhtyä ja hakea niille tukea sellaiset omistajat, jotka omistavat 

kiinteistöstä vähintään neljänneksen ja joihin kuuluvat kiinteistöä hoitavat 

yhteisomistajat. Lain 28 §:n mukaan tämä edellyttää, että he luopuvat 

toimenpiteiden toteuttamiskustannusten vaatimisesta muilta kuin toimenpiteeseen 

yhtyneiltä omistajilta. Oikeus koskee myös yhtä omistajaa, joka on kiinteistöä 

hoitava yhteisomistaja ja omistaa siitä vähintään neljänneksen. Säännöksiä 
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sovelletaan myös jakamattomaan kuolinpesään sekä kiinteistön määräosaan, jota 

hallitaan sovintojaolla.  

Kiinteistöä hoitavana yhteisomistajana pidetään sellaista yhteisomistajaa, joka on: 

(1) perintökaaren (40/1965) 24 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa osakkaiden 

yhteishallintosopimuksessa sovittu kiinteistön hoitajaksi, (2) yhteisomistajien 

tekemällä sopimuksella määritelty toimimaan kiinteistöä hoitavana 

yhteisomistajana, tai (3) kiinteistöllä asuva yhteisomistaja, jos sopimusta ei ole 

tehty. 

Tuen hakeminen toteuttamissuunnitelman laatimis- ja/tai 

toteutuskustannuksiin 

Tukea voidaan hakea toteuttamissuunnitelman laatimiseen (suunnittelu) ja sen 

toteuttamiseen (toteutus) joko samalla kertaa tai erikseen. 

Mikäli tukea haetaan samalla suunnitteluun ja toteutukseen, on hakemukseen 

liitettävä toteuttamissuunnitelma ja kartta liitteineen. Mikäli 

toteuttamissuunnitelman laatiminen on rahoitettu jo aiemmin eri hankkeena, on 

se ilmoitettava toteutustukea haettaessa. Jos metsätiehanke on toteutettu 

aiemmin metsänparannusrahoituksella, on hankenumero ja hankkeen 

päättymisvuosi ilmoitettava tukea haettaessa. Mikäli yksityistielain mukaista 

perusparannustukea on saatu aiemmin tien perusparannukseen, on sen ajankohta 

myös ilmoitettava hakemuksessa. Pääsääntöisesti tukea perusparannukseen 

voidaan myöntää, kun on kulunut 20 vuotta aiemmasta julkisin varoin tuetun työn 

rahoituksen loppuun maksamisesta. 

Muu julkinen tuki 

Merkitse kohtaan rasti, jos toimenpiteeseen ei ole haettu muuta etuutta julkisista 

varoista. Metsäkeskus ei voi myöntää kestävän metsätalouden määräaikaisen 

rahoituslain mukaista tukea, jos rahoitettavaan työhön tai toimenpiteeseen on 

myönnetty muuta etuutta julkisista varoista. Jos Metsäkeskus on ensin myöntänyt 

tuen ja sen maksamisen jälkeen käy ilmi, että samaan työhön tai toimenpiteeseen 

on lisäksi myönnetty muuta etuutta julkisista varoista, Metsäkeskuksen myöntämä 

tuki on perittävä takaisin.  

Etuudella julkisista varoista tarkoitetaan valtiontukien (EU-oikeudessa etuus 

valtion varoista, joka kohdistuu taloudelliseen toimintaan) lisäksi myös 

verojärjestelmän kautta myönnettyjä etuuksia. Etuus voidaan myöntää muunakin 

etuutena kuin rahoituksena kuten esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen muodossa. 

Julkisista varoista myönnetty etuus voidaan antaa valtion varojen (esimerkiksi 

yksityistielain 83 §:n mukainen valtionavustus) lisäksi kunnan (esimerkiksi 

yksityistielain 84 §:n mukainen kunnan tuki), muun julkisyhteisön tai 

julkisoikeudellisen laitoksen taikka säätiön varoista. Lisäksi julkisista varoista 

myönnetty etuus voidaan antaa osittain tai kokonaan Euroopan unionin varoista. 
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Sähköinen tiedoksianto 

Metsäkeskus voi antaa päätöksen tai muun hakemuksen käsittelyyn liittyvän 

asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä hakemuksessa ilmoitettuun asiamiehen 

sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 

annetun lain 19 §:ssä säädetään. Merkitse kohdassa olevaan ruutuun rasti, jos et 

anna suostumusta asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon. 

Tiekunta ja tieoikeudet 

Rahoituksen edellytyksenä on, että pysyvät tieoikeudet on perustettu yksityisistä 

teistä annetun lain mukaisesti ja että tietoimituksessa on määrätty tietä koskevien 

asioiden hoitamiseksi tieosakkaiden muodostama tiekunta. Yhteismetsän yksinään 

toteuttamaan hankkeeseen näitä vaatimuksia ei sovelleta. Tiekunnan on tehtävä 

päätös yksityistien perusparantamisesta tai uuden metsätien tekemisestä sekä 

laadittava ajantasainen luettelo tieosakkaista ja heille määrätyistä tieyksiköistä.  

Ilmoita tiehankeen sijaintikunta ja tien nimi (lomakkeella kohdassa 

Rahoitushakemus) sekä tieto tiekunnan perustamisesta ja tiekunnan päätöksestä 

hankkeeseen ryhtymisestä. 

Suunnittelu- ja toteutusvastuut sekä sopimukset ja luvat 

Ilmoita hankkeen toteuttamissuunnitelman laatija ja työn toteuttajaorganisaatio ja 

vastuuhenkilöt. Tiekunta tekee päätökset ja sopimukset hankkeen suunnittelu- ja 

toteutusvastuista. Toteuttamissuunnitelman liitteenä on oltava tiekunnan 

osakkaiden allekirjoittama tiesopimus, millä he kiinteistöittäin sitoutuvat 

hankkeeseen ja hakevat tukea. Tukea voidaan myöntää vain niille tieosakkaille, 

jotka ovat allekirjoittaneet tiesopimuksen. Liitä toteuttamissuunnitelmaan myös 

muut tarvittavat sopimukset ja viranomaisluvat tai -päätökset. 

Työmäärät ja kustannukset 

Ilmoita työmääränä uuden metsätien tekemisen ja/tai yksityistien 

perusparannuksen työmäärät (m). Samaan hankkeeseen voi kuulua uuden 

metsätien tekemistä ja perusparannusta. Perusparannukseen voi sisältyä 

kokonaispituudesta 20 % ja enintään 1 000 m uuden metsätien tekemistä.  

Ilmoita ilman arvonlisäveroa hankkeen kokonaiskustannukset sekä jakaantuminen 

suunnittelun ja toteutuksen kustannuksiin. Esitä toteuttamissuunnitelman liitteenä 

tarkempi kustannusarvio, jossa on eritelty suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muut 

kustannukset. Ilmoita toteuttamissuunnitelman liitteenä tieyksikkölaskelman 

mukaisten kustannusten jakaantuminen kiinteistöittäin. 

Haettava tuen määrä ja tuensaajille syntyvät metsätalouden tulot 

Ilmoita haettavan tuen kokonaismäärä (€). Toteuttamissuunnitelman liitteessä on 

laskelma kiinteistö- ja omistajakohtaisista kustannuksista ja tukeen oikeutettujen 

hakijoiden tuen määristä. Ilmoita arvio hankkeen toteuttamisen yhteydessä 
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hakemuksen jättämisen jälkeen tuensaajille metsätaloudesta syntyvistä tuloista 

(€). Näitä tuloja voivat olla esim. tielinjahakkuista syntyvät tulot. Erittele 

toteuttamissuunnitelman liitteessä arvioidut tulot tuenhakijoittain. 

Arvioitu töiden alkamis- ja päättymisaika 

Ilmoita hankkeen töiden alkamis- ja päättymisaika (ppkkvv). Metsäkeskus asettaa 

rahoituspäätöksessä määräajan mihin mennessä työt on toteutettava ja 

toteutusilmoitus esitettävä. 

Asiamies ja hakemuksen laatija 

Asiamies on henkilö, jolla on valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa hakemusasiaa 

varsinaisen tuen hakijoiden (maanomistajien) puolesta. Tiekunta valitsee yleensä 

hankkeen osakkaita edustavan asiamiehen ja varahenkilön. Asiamiehestä voidaan 

sopia myös tieosakkaiden hyväksymässä ja allekirjoittamassa tiesopimuksessa. 

Metsäkeskus toimittaa päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät 

asiakirjat asiamiehelle.  

Hakemuksen laatija (suunnittelija) voi myös toimia asiamiehenä, jos hänellä on 

siihen valtuutus. Hakemuksen allekirjoittajana on asiamies. Jos asiamies ei 

kuitenkaan ole itse laatinut hakemusta, hakemuksessa on ilmoitettava asiakirjan 

laatijan tietojen lisäksi asiamiehen nimi ja yhteystiedot.  

Liitteet 

• Toteuttamissuunnitelma liitteineen

• Kartat
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