
YHTEISHANKKEIDEN EDISTÄMISEN KÄYTÄNNÖN TESTAUS    TAPIO, SUOMEN METSÄKESKUS 

Metsätien tekemisen yhteishankkeen kokoamisen työajan käyttö, Raportointilomake     

 
Nimi: Organisaatio: 
Tien nimi: Uusi tie/perusparannus:  
Tien pituus:  Osakastilojen määrä: 
Kemera-rahoitteinen:  kyllä / ei Hankintalain mukaan kilpailutettava:     kyllä / ei  
  

 

1. Metsätiehankkeen kokoamisen työvaiheiden ajankäyttö  

1.1 Perusparannushanke Ajankäyttö, tuntia 

Mahdollisen metsätien perusparannuskohteen etsiminen  

Tien aikaisempaa hanketta koskevien asiakirjojen hankinta, tehtyjen toimenpiteiden ja tien kunnon kartoitus  

Tiekunnan herättely, neuvottelu tiekunnan edustajien kanssa tiekunnan kokouksen pitämisestä tai alkukokouksen pidosta  
 

 

Tiekunnan kokouksen järjestäminen, jos tiellä ei ole tiekuntaa, tiekunta on ”kuollut” tai kunnan koolle kutsuma   

Alustava maastokatselmus, jonka perusteella alustava kustannusarvio tiekunnan kokoukseen  

Alkuperäisten yksiköiden hyödyntäminen tarvittaessa päivittämällä, jonka perusteella alustava osakaskohtainen kustannusarvio   

Alustava uusi yksikkölaskelma, jonka perusteella alustava osakaskohtainen kustannusarvio  

Hankkeen kokoon saamisen kannalta kriittisten ympäristöasioiden selvittäminen  

Tietoimituksen valmisteluun osallistuminen, jos tiellä ei ennestään ole pidetty tietoimitusta  

Tiekunnan kokouksen valmistelu (kutsut, kokouksen asialista, kokouspaikan varaus, kahvitukset) ja tiekunnan kokouksessa läsnä-
olo asiantuntijana tai sihteerinä  

 

Hankkeen käynnistävä tiekunnan kokous tai useampia kokouksia valituksineen  
Muuta (mitä?)  
  
Matkakulut ja päivärahat                                                                                                                                                          €                                                              
  



YHTEISHANKKEIDEN EDISTÄMISEN KÄYTÄNNÖN TESTAUS    TAPIO, SUOMEN METSÄKESKUS 

Metsätien tekemisen yhteishankkeen kokoamisen työajan käyttö, Raportointilomake     

 
1.2 Uuden tien rakentaminen 
Mahdollisen metsätien rakentamiskohteen etsiminen   
Yhteydenotto tien vaikutusalueella oleviin maanomistajiin ja neuvottelu heidän kanssaan tiehankkeeseen ryhtymisestä  
Alustava maastokatselmus, jonka perusteella alustava kustannusarvio  
Hankkeen kokoon saamisen kannalta kriittisten ELY-keskuksen ym. lausuntojen ja liittymälupien hankkiminen  
Alustava yksikkölaskelma, jonka perusteella osakaskohtainen kustannusarvio  
Alkukokouksen koolle kutsuminen  
Alkukokouksen pitäminen / osallistuminen  
70 % kannatus arvioiduista yksiköistä erillinen tilaus / valtakirja keräys  
Sopiminen osakkaiden kanssa tiekunnan perustamisesta ja tietoimituksesta  
Tiekunnan kokouksen valmistelu (kutsut, kokouksen asialista, kokouspaikan varaus, kahvitukset) ja tiekunnan kokouksessa läsnä-
olo asiantuntijana tai sihteerinä.  

 

Tiekunnan perustaminen tietoimituksessa ja tiekunnan päätös tien rakentamisesta  

Muuta (mitä?)  
  
Matkakulut ja päivärahat                                                                                                                                                          €                                                              
  

Yhteensä  
 

2. Yhteishankkeen kokoamisen tuki 

Minkä tasoinen ja rakenteinen tuki saisi organisaatiosi tekemään nykyistä enemmän ja nykyistä suurempia metsätieyhteishankkeita?  

 

3. Hankesuunnittelun (=tekninen suunnittelu) ja toteutuksen tuki 

Minkä tasoinen ja rakenteinen tuki hankesuunnitteluun ja toteutukseen saisi metsätieyhteishankkeiden työmäärät nousuun organisaatiossasi? 

Hankesuunnittelu: 

Tietoimitus: 
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Toteutus: 

4. Missä vaiheessa hankkeen kokoamistuki tulisi maksaa  

5. Jos kokoamistuki maksettaisiin ennen yksityiskohtaista suunnittelua ja toteutusta, miten varmistutaan, että hanke etenee näihin 

6. Kenelle hankkeen kokoamistuki tulisi maksaa  

7. Kuinka moneen tiekuntaan olet ollut yhteydessä hankkeen aikaansaamiseksi viimeisen vuoden aikana: 

8. Kuinka monta tiekuntaa näistä on lähtenyt hankkeeseen: 

9. Kuinka monta tiehanketta (noin) on kaatunut / mennyt muille toimijoille kokoonjuoksun aikana nykyisen kemeran voimassa ollessa (3 vuotta) 
toimialueellasi  

10. Vapaa sana (esim. kokemuksia aiempien yhteishankkeiden kokoamisesta ym.) 

 

  


