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Metsäkeskuksen merkintöjä
Saapumispäivä

Riihinumero

Suomen metsäkeskus

Toteuttamissuunnitelma, metsätien tekeminen tai yksityistien
perusparantaminen
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
Hankkeen perustiedot
Toteuttaja

Vastuuhenkilö

Asiakasviite

Laatimispäivä

Kunta/kunnat

Peruskartta
Kylä/kylät

Tien nimi

Työmäärien yhdistelmä
Yksityistien perusparannusta, m

Uutta metsätietä, m

Suunnitelma yhteensä, m

0
Tietyyppi

Päällysrakenne
-luokka

Osuus numero
Työlaji

Osuus numero
Työlaji

Osuus numero
Työlaji

Yhteensä

Runkotie, m
Runkotie, m
Aluetie, m
Aluetie, m
Varsitie, m
Varsitie, m

0

Yhteensä, m
Erillinen silta,
rumpu, m
Erilliset
varastot, m

0

0

0

0
0

Vaikutusalue ja rahoituskelpoisuus
Vaikutusalue
Metsä- ja kitumaata

ha

Maatalousmaa

ha

Muu maa

ha

Rahoituskelpoisuus

Keskikustannukset

Vuotuinen hakkuumäärä
vaikutusalueella

3
m /v

Uusi metsätie

€/m

Tietiheys

m/ha

Perusparannus

€/m

Osakastiloja

kpl
Varasto

€/m

Vaikutusalue
yhteensä

ha

Metsätalouden kuljetusten
osuus

%

Talouskeskuksia

kpl

Tien vähimmäisleveys

m

Loma-asuntoja

kpl

Lisätietoja

Seuraava sivu
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Suunnitellut työt ja kustannukset
Kustannuslajin Työvaihe
numero

Osuus
numero
Määrä

Osuus
numero
Kust., €

Määrä

Osuus
numero
Kust., €

Määrä

Yhteensä
Kust., €

Määrä

Kust., €

997

Suunnittelu

711
712
713
714
721
722
723
724
731
732
733
741
742
743

Työkustannukset
Runkotie (Rt), uusi tie, perustyöt, m
Aluetie (At), uusi tie, perustyöt, m
Varsitie (Vt), uusi tie, perustyöt, m
Muu työ, uusi tie
Rt, perusparannus, perustyöt, m
At, perusparannus, perustyöt, m
Vt, perusparannus, perustyöt, m
Muu työ, perusparannus
Rt, uusi tie, päällysrakenne, tonni (t)
At, uusi tie, päällysrakenne, t
Vt, uusi tie, päällysrakenne, t
Rt, perusparannus, päällysrakenne, t
At, perusparannus, päällysrakenne, t
Vt, perusparannus, päällysrakenne, t

751
752
753
754
761
762
763
764

Tarvikekustannukset
Rummut, uusi tie, kpl
Muut tarvikkeet, uusi tie
Perustöiden tarvikkeet, uusi tie
Perusrakennemateriaali, uusi tie
Rummut, perusparannus, kpl
Muut tarvikkeet, perusparannus, kpl
Perustöiden tarvikkeet, perusparannus
Päällysrakennemateriaali, perusparan.

993
771
772

Sillan rakentaminen, uusi silta
Sillan suunnittelukustannus
Sillan työkustannus
Sillan tarvikekustannus

996
781
782

Sillan rakentaminen, perusparannus
Sillan suunnittelukustannus
Sillan työkustannus
Sillan tarvikekustannus

970

Muut kustannukset
Tietoimitukset, luvat yms.

0

968

Työnjohto

0

951

Kustannukset yhteensä
Hankkeen toteutuksesta saatu tulo
Haettava tuki

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

Lisätietoja

Edellinen sivu

Seuraava sivu
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Tiesopimus on tehty

/

20

Tietoimituksen päätösnumero
Päätöksestä on valitettu.
Maaoikeuden päätösnumero

on annettu

/

on annettu

/

20

Päätöksestä ei ole valitettu.
20

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

Suunniteltu työmenetelmä, eri työvaiheiden rakentamisaika ja päällysrakennemateriaali

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

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

Edellinen sivu

Seuraava sivu
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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 on päivitetty tilanteen

/

20

mukaiseksi.

Suunnitelman liiteasiakirjat
Juridiset asiakirjat
Kpl
Asiakirjan nimi
Tilaluettelo omistaja- ja osoitetiedoin
Tiesopimus
Toteutussopimus
Tieyksikkölaskelma
Tietoimituspöytäkirjan jäljennös

Kpl

ELY-keskuksen lausunto (uusi tie)
Oikeuden päätökset, viranomaisen
yhteydenotot (luvat ja ilmoitukset)
Liittämislupa yksityistiehen
Liittymälupa yleiseen tiehen
Tiekunnan kokouspöytäkirja
Valtakirjat ja erilliset valtuutukset
Selvitys tuen saajille toteutuksen yhteydessä
syntyvistä tuloista

Tekniset asiakirjat
Asiakirjan nimi
Tiesuunnitelmakartta
Vaikutusaluekartta
Pituusleikkauspiirros
Maastotutkimuspöytäkirja
Kustannusarvio, suunnittelu-, työ-, tarvike- ja
muut kustannukset sekä kustannusten
jakaantuminen kiinteistöille
Silta-/rumpusuunnitelma liitteineen
Luonto- ja ympäristöarvojen selvitys

Paikka ja aika

Suunnitelman laatijan tiedot
Allekirjoitus

Nimen selvennys

Lähiosoite

Postinumero

Puhelin

Sähköposti

Kemeralomake: Metsätien toteuttamissuunnitelma, versio 1.2
Edellinen sivu

Postitoimipaikka

Suomen metsäkeskus

Toteuttamissuunnitelma, metsätien tekeminen tai yksityistien perusparannus, TÄYTTÖOHJE

Perustiedot: Metsäkeskus antaa hankkeelle riihinumeron. Jos hankesuunnitelman tekoon on myönnetty
rahoitus aiemmin, käytä metsäkeskuksen hankkeelle tällöin antamaa kemeranumeroa. Perustietokentän
jokainen osio tulee täyttää:
• Asiakasviite: Suunnitelman laatijan/toteuttajan tarpeita palveleva viitenumero
• Ilmoita se 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 metrin tarkkuudella. Uuden tien tekeminen
ja perusparannus tulee eritellä omina osuuksinaan. Päällysrakenneluokat ilmoitetaan metsätienormien
luokituksen mukaisina.
Vaikutusalue ja rahoituskelpoisuus: Tässä osiossa annetaan keskeisimmät hankkeen
rahoituskelpoisuuteen vaikuttavat tiedot. Vaikutusalue on perusteena ministeriön määräysten 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 vähimmäisleveys on ilmoitettava
Suunnitellut työt ja kustannukset: Työmäärät ja kustannukset ilmoitetaan osuuksittain (alv 0 %).
Kustannusarviosta tulee ilmetä hankkeen kulujen jakauma 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- ja tarvikekustannuksiin. Muu
suunnittelukustannus ilmoitetaan yhtenä koko hanketta koskevana lukuna. Yksityiskohtaisempi erikseen
hankkeesta tehty kustannusarvio tulee liittää toteuttamissuunnitelmaan.
Kohdassa ”Hankkeen toteutuksesta saatu tulo” ilmoitetaan 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, kääntöpaikat, 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: Liiteluetteloon merkitään kaikki hakemuksen mukana toimitetut asiakirjat.
Suunnitelman laatijan tiedot: Nimi ja yhteystiedot.

