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Toteuttamissuunnitelma, uuden metsätien tekeminen tai 

yksityistien perusparannus 

Perustiedot 

Metsäkeskus antaa hankkeelle päätösnumeron. Jos toteuttamissuunnitelman 

laatimiseen on myönnetty tuki aiemmin, käytä Metsäkeskuksen hankkeelle tällöin 

antamaa päätösnumeroa. Perustietokentän jokainen osio tulee täyttää. 

• Asiakasviite: Suunnitelman laatijan/toteuttajan tarpeita palveleva 

viitenumero. 

• Ilmoita sen peruskartan numero, jonka alueella on eniten hankkeen 

vaikutusaluetta tai tietä. 

• Sen kunnan nimi ja kuntanumero, jonka alueella hankkeen pääosa sijaitsee. 

• Sen kylän nimi ja kylänumero, jonka alueella hankkeen pääosa sijaitsee. 

Työmäärien yhdistelmä 

Työmäärät on ilmoitettava työlajeittain (uuden metsätien tekeminen, yksityistien 

perusparannus) metrin tarkkuudella. Uuden metsätien tekeminen ja yksityistien 

perusparannus tulee eritellä omina osuuksinaan. Päällysrakenneluokat ilmoitetaan 

Metsätehon metsätieohjeiston luokituksen mukaisina (julkaistu 2001: 

http://www.metsateho.fi/metsatieohjeisto/). 

Vaikutusalue ja rahoituskelpoisuus 

Tässä osiossa annetaan keskeisimmät hankkeen rahoituskelpoisuuteen vaikuttavat 

tiedot. Vaikutusalue on perusteena maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

(622/2015) mukaisen tietiheyden laskennassa. Vaikutusalue voi olla suurempi tai 

sama, kuin tieyksiköinnin perusteena käytetty hyötyala. Vaikutusalueen rajaus 

tulee esittää karttaliitteessä. 

• Vuotuinen hakkuumäärä voi perustua metsävaratietoon tai suunnittelijan 

tekemään arvioon. 

• Metsätalouden kuljetusten osuus ilmoitetaan tieyksikkölaskelman 

mukaisena. 

• Tien sorastuksen vähimmäisleveys on ilmoitettava. 

Suunnitellut työt ja kustannukset 

Ilmoita työmäärät ja kustannukset osuuksittain (alv 0 %). Kustannusarviossa kulut 

tulee eritellä suunnittelu-, työ-, tarvike-, ja muihin kustannuksiin. Silloin kun 

perusparannus tai uuden tien tekeminen sisältää sillan korjaamista tai uuden 

sillan rakentamisen, tulee niitä koskevat kulut ilmoittaa eriteltyinä suunnittelu-

, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin. Muu suunnittelukustannus ilmoitetaan 
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yhtenä koko hanketta koskevana lukuna. Toteuttamissuunnitelman liitteenä tulee 

olla hankkeen yksityiskohtainen kustannusarvio. 

Hankkeen toteutuksesta saatava tulo 

Ilmoita arvio hankkeen toteuttamisen yhteydessä hakemuksen jättämisen jälkeen 

tuensaajille metsätaloudesta syntyvistä tuloista (€). Näitä tuloja voivat olla esim. 

tielinjahakkuista syntyvät tulot. Toteuttamissuunnitelman liitteessä on eriteltävä 

arvioidut tulot tuenhakijoittain. 

Riihi-järjestelmän työosuuskohtaisiin suunnitelmatietoihin tallennetaan tässä 

kohdassa ilmoitetut työmäärät. 

Hankekartta 

Yksityiskohtaiseen suunnitelmakarttaan tulee merkitä olennaiset 

liitännäisrakenteet kuten rummut, liittymät, kääntymispaikat, kuivatusojat sekä 

tien sijainnin osoittava indeksikartta. 

Muut ohjeet 

Lomakkeen avoimissa kentissä tulee kuvata kentän otsikossa ilmenevät asiat 

oleellisin osin. Kuvausten tulee olla selkeitä ja yksityiskohtaisia antaen 

rahoituspäätöksen tekijälle riittävät tiedot hakemuksen käsittelyä varten. 

Liitteet 

Merkitse liiteluetteloon kaikki hakemuksen mukana toimitetut asiakirjat.  

Suunnitelman laatijan tiedot 

Nimi ja yhteystiedot. 

Uuden metsätien tekeminen (työlaji 70) ja yksityistien perusparannus (työlaji 

71) kustannuslajit 

Kustan-

nuslaji 

Kustannuslajin selite Määrän 

yksikkö 

Mate-

riaali-

kustan-

nuslaji 

Laske-

taan 

työmää-

rään 

711 Runkotie, uusi tie, perustyöt m ei kyllä 

712 Aluetie, uusi tie, perustyöt m ei kyllä 

713 Varsitie, uusi tie, perustyöt m ei kyllä 

714 Muu työ, uusi tie  ei ei 
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Kustan-

nuslaji 

Kustannuslajin selite Määrän 

yksikkö 

Mate-

riaali-

kustan-

nuslaji 

Laske-

taan 

työmää-

rään 

721 Runkotie, perusparannus, perustyöt m ei kyllä 

722 Aluetie, perusparannus, perustyöt m ei kyllä 

723 Varsitie, perusparannus, perustyöt m ei kyllä 

724 Muu työ, perusparannus  ei ei 

731 Runkotie, uusi tie, päällysrakenne  t ei ei 

732 Aluetie, uusi tie, päällysrakenne t ei ei 

733 Varsitie, uusi tie, päällysrakenne t ei ei 

741 Runkotie, perusparannus, päällysrakenne t ei ei 

742 Aluetie, perusparannus, päällysrakenne t ei ei 

743 Varsitie, perusparannus, päällysrakenne t ei ei 

751 Rummut, uusi tie kpl kyllä  ei 

752 Muut tarvikkeet, uusi tie  kyllä ei 

753 Perustöiden tarvikkeet, uusi tie  kyllä ei 

754 Päällysrakennemateriaali, uusi tie  kyllä ei 

761 Rummut, perusparannus kpl kyllä ei 

762 Muut tarvikkeet, perusparannus kpl kyllä ei 

763 Perustöiden tarvikkeet, perusparannus  kyllä ei 

764 Päällysrakennemateriaali, perusparannus  kyllä ei 

771 Sillan työkustannukset, uusi silta  ei ei 

772 Sillan tarvikekustannus, uusi silta  kyllä ei 

781 Sillan työkustannukset, perusparannus  ei ei 



 Täyttöohje 

 

 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

4 (4)  Lomake 

TIE 2, 3/2021 

Kustan-

nuslaji 

Kustannuslajin selite Määrän 

yksikkö 

Mate-

riaali-

kustan-

nuslaji 

Laske-

taan 

työmää-

rään 

782 Sillan tarvikekustannukset, perusparannus  kyllä ei 

951 Hankkeen toteutuksesta saatu tulo  ei ei 

968 Työnjohto  ei ei 

997  Suunnittelu  ei ei 

996 Sillan suunnittelukustannus, 

perusparannus  

 ei ei 

993 Sillan suunnittelukustannus, uusi silta   ei ei 

970 Tietoimitukset, luvat yms  ei ei 

 


