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Maksatushakemus tai toteutusilmoitus, uuden metsätien 

tekeminen tai yksityistien perusparannus  

Asiakasviite 

Suunnitelman laatijan/toteuttajan tarpeita palveleva viitenumero 

Maksuviite 

Pankin maksuviite (ei voi sisältää kirjaimia, 4-20 numeroa) 

Tukimaksun tunnistamista varten maksun saaja voi käyttää pelkästään numeroista 

koostuvaa maksuviitettä (pankkiviite). Viitteen runko-osana voi käyttää esimerkiksi 

asiakas- tai laskunumeroa. Tarkistenumero lasketaan runko-osan perään. 

Viitenumero on vähintään neljä numeroa pitkä (runko-osa 3 + tarkiste). Viitteessä 

voi olla enintään 20 numeroa (19 + 1). Tarkistenumeron laskemisessa voi käyttää 

apuna Finanssialan Keskusliiton ja pankkien kotisivuilta löytyviä viitelaskureita. 

Mikäli maksuviitettä ei ole ilmoitettu, Metsäkeskus käyttää tuen maksussa viitettä 

1122, koska tukimaksut eivät välity maksatusjärjestelmässä ilman viitettä. 

Maksatushakemus 

Maksatushakemus voidaan tehdä vaikka hanke on vielä kesken. Hakemuksella 

tehdään selvitys hakemuksen tekohetkeen mennessä toteutuneista 

kustannuksista, joiden perusteella tukea haetaan maksettavaksi. Esitä 

hakemuksessa hankkeen toteutuneet kustannukset eriteltynä hankeosittain 

suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin. Erittely kiinteistöittäin ei ole 

välttämätöntä. 

Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä Metsäkeskukselle, jos tuensaaja ei voi 

noudattaa hankkeen rahoituspäätöksen ehtoja ja velvoitteita. Työ- ja 

tarvikemäärien sekä kustannusten ylityksistä samoin kuin muista tuen käyttöön 

vaikuttavista muutoksista, kuten työn viivästymisestä, on vähäisiä muutoksia 

lukuun ottamatta ilmoitettava viipymättä Metsäkeskukselle. 

Toteutusilmoitus 

Toteutusilmoitus on hankeen loppuunsaattamisesta tehtävä ilmoitus. 

Ilmoita toteutusilmoituksessa kunkin hankeosan rahoituspäätöksen mukaiset 

työmäärät kiinteistöittäin eriteltynä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin 

kustannuksiin. Toteutusilmoituksen liitteenä ei toimiteta kustannukset osoittavia 

tositteita. Tuensaajan, toteutusilmoituksen laatijan tai muun tuensaajan 

käyttämän asiamiehen on Metsäkeskuksen pyynnöstä toimitettava 

Metsäkeskukselle jäljennökset toteutuneet kustannukset osoittavista tositteista. 

TL 15, 3/2021 

TL 15, 3/2021 

TL 15, 3/2021 



 Täyttöohje 

 

 

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

2 (4)  Lomake 

TIE 15, 3/2021 

Liitä toteutusilmoitukseen kartta, johon on rajattu alueet, jossa rahoituspäätöksen 

mukaiset työt on tehty. Siltä osin kuin toteuttamissuunnitelmasta tai 

hakemuksesta on poikettu, on toteutusilmoituksessa ilmoitettava, miten 

toteuttamissuunnitelmasta on poikettu ja mitkä ovat perustelut poikkeamiselle. 

Poikkeamisen selvittämisessä käytetään tarpeellisia liitteitä. 

Päätösnumero 

Numeron näet Metsäkeskukselta saamastasi rahoituspäätöksestä ja sen avulla 

maksatushakemus tai toteutusilmoitus yhdistetään oikeaan hakemukseen. 

Toteutetut työt ja kustannukset 

Ilmoita työmäärät ja kustannukset arvonlisäverottomina osuuksittain eriteltyinä 

suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin. Silloin kun yksityistien 

perusparannus tai uuden metsätien tekeminen sisältää sillan korjaamista tai 

uuden sillan rakentamisen, tulee niitä koskevat kulut ilmoittaa eriteltyinä 

suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin. Työmäärät on ilmoitettava työlajeittain 

metrin tarkkuudella. Uuden metsätien tekeminen ja yksityistien perusparannus 

tulee eritellä omina osuuksinaan. Päällysrakenneluokat ilmoitetaan Metsätehon 

metsätieohjeiston mukaisina (julkaistu 2001: 

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

Hankkeen toteuttamisesta saatu tulo 

Ilmoita hakemuksen jättämisen jälkeen rahoitettavan toimenpiteen 

toteuttamisesta tuensaajille metsätaloudesta syntynyt tulo. Tällainen tulo on 

esimerkiksi hakemuksen jättämisen jälkeen tehdystä tielinjan hakkuusta saatu 

kantorahatulo. Ilmoita tulot myös tiloittain erillisellä liitteellä. 

Lisätiedot 

Selvitä riittävän tarkasti mm. hankkeen toteutuksessa tapahtuneet muutokset 

suunnitelmaan ja esimerkiksi mahdolliset hankkeen toteutuksen yhteydessä 

syntyneiden tulojen lähde. 

Kartta 

Esitä suunnitelmaan toteutuksessa tulleet muutokset kartalla. 

Liitteet 

Merkitse liiteluetteloon kaikki maksatushakemuksen tai toteutusilmoituksen 

mukana toimitetut asiakirjat. 

Ilmoituksen laatijan ja maksun saajan tiedot 

Täytä yhteystiedot ja allekirjoita. 

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

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 
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Kustan-

nuslaji 

Kustannuslajin selite Määrän 

yksikkö 

Mate-

riaali-

kustan-

nuslaji 

Laske-

taan 

työmää-

rään 

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 

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 

 


