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As e t u s

N:o 881

yleisten kokouksien järjestysmiehistä annetun asetuksen kumoamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan 8 päivänä ke-

säkuuta 1933 annettu asetus yleisten ko-
kouksien järjestysmiehistä (190/1933).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

syyskuuta 1999.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Kari Häkämies

98—1999 490301



As e t u s

N:o 882

ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 60 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun ase-

tuksen (1256/1992) 60 §, sellaisena kuin se asetuksessa 902/1997, seuraavasti:

60 §

Istuinten kiinnitys

1. M- ja N-luokan ajoneuvon istuinten
kiinnitys- ja säätölaitteiden tulee olla EY-hy-
väksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (is-
tuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta)
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annetun neuvoston direktiivin
74/408/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se
on muutettuna komission direktiiveillä
81/577/ETY ja 96/37/EY, tai E-hyväksytyt
säännön n:o 17/06 taikka, jos on kyse M2-
tai M3-luokan ajoneuvosta, säännön n:o
80/01 mukaisesti. Ajoneuvon valmistajan
pyynnöstä voidaan M2-luokan ajoneuvon

istuinten kiinnitys- ja säätölaitteet hyväksyä
säännön n:o 17/06 mukaisesti. Kokoontaitet-
tavien ja sivulle tai taakse suunnattujen is-
tuinten ei tarvitse täyttää sanotussa direktii-
vissä tai säännössä tarkoitettuja vaatimuksia.
2. Muiden istuinten kuin kuljettajan istui-

men ja sen viereisten istuinten kiinnitys- ja
säätölaitteiden katsotaan N1-luokan ajoneu-
vosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetussa
ajoneuvossa sekä M2- ja M3-luokan ajoneu-
vossa täyttävän 1 momentissa tarkoitetut
vaatimukset, jos kyseiset laitteet vastaavat 1
momentissa mainitun direktiivin tai E-sään-
nön vaatimuksia.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 1999.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY; EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1
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Maa- ja metsätalousministeriön päätös

N:o 883

maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriö on
muuttanut maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta 29 päivänä kesäkuuta 1995

annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (932/1995) 3 §:n 1 momentin seuraavasti:

3 §

Maatalouden kirjanpidon tietoverkosto-
toimikunta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa edel-
lä 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa
säädettyjen tehtävien hoitamista varten kol-
meksi vuodeksi kerrallaan toimikunnan, jon-
ka tehtävänä on:
1) hoitaa 1 §:ssä mainitussa neuvoston

asetuksessa kansallisen komitean tehtäväksi
säädettyjä tehtäviä Suomessa; ja
2) seurata maatalouden kirjanpidon tieto-

verkostojärjestelmän toimintaa ja tehdä tar-
peellisiksi katsomiaan ehdotuksia järjestel-
män kehittämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 1999.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Sven Lindqvist

2019



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 884

eräistä päätöksistä

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMp nurmi- ja rehukasvien siementen
markkinoinnista annetun MMMp:n väliaikai-
sesta muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111/1999 30.8.1999 16.9.1999

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisanka-
tu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Kirsi Heinonen

2020



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 885

eräistä ministeriön päätöksistä

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike n:o antopäivä
voimaantulo-
päivä

MMMp siipikarjanlihahygieniasta . . . . . . . . . . . . 10/EEO/1999 30.8.1999 1.10.1999

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin
(09)1601.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1999

Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen

Neuvoston direktiivi 71/118/ETY, muut. 92/116/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 1

2021



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 886

eräistä päätöksistä

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta
1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMp puutarhatuotteiden varastointituen
täytäntöönpanosta 1999 ja varastotiloista . . . . 103/99 3.9.1999 10.9.1999

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisanka-
tu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Lea Anttalainen

2022



Verohallituksen päätös

N:o 887

metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1999

Verohallitus on 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67)
11 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa
(718/90) päättänyt kuntien jakamisesta kantohinta-alueisiin seuraavasti:

1 §

Etelä-Suomen lääni:

1) Espoo, Hanko, Helsinki, Inkoo, Kirk-
konummi, Kotka, Loviisa, Pernaja, Porvoo,
Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Sipoo, Siuntio, Tam-
misaari, Vehkalahti ja Virolahti

I kantohinta-alueeseen kuuluvat
mantereella sijaitsevat metsämaat
ja ne meren saarissa sijaitsevat
metsämaat, joihin mantereelta on
tie-, lautta- tai lossiyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

2) Muissa kunnissa metsämaat pidetään
yhtenä kantohinta-alueena.

2 §

Länsi-Suomen lääni:

1) Askainen, Dragsfjärd, Eurajoki, Halik-
ko, Himanka, Houtskari, Kaskinen, Kemiö,
Kokkola, Korppoo, Korsnäs, Kristiinankau-
punki, Kustavi, Kälviä, Lemu, Lohtaja, Luoto,
Luvia, Maksamaa, Masku, Merikarvia, Meri-
masku, Naantali, Nauvo, Närpiö, Oravainen,
Parainen, Pedersören kunta, Pori, Pyhäranta,
Rauma, Rymättylä, Sauvo, Särkisalo, Taivas-
salo, Uusikaarlepyy, Uusikaupunki, Vaasa,
Velkua ja Västanfjärd

I kantohinta-alueeseen kuuluvat
mantereella sijaitsevat metsämaat
ja ne meren saarissa sijaitsevat
metsämaat, joihin mantereelta on
tie-, lautta- tai lossiyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

2) Ikaalinen
I kantohinta-alueeseen kuuluvat nii-

den tilojen metsämaat, jotka sijait-
sevat teiden n:ot 3 ja 276 sekä
eteläisen kunnanrajan rajaaman
alueen sisällä.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

3) Maalahti
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II kantohinta-alueeseen
kuuluvat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
Bergössä sijaitsevat metsämaat se-
kä ne muissa meren saarissa sijait-
sevat metsämaat, joihin ei ole tie-,
lautta- tai lossiyhteyttä.

4) Mustasaari
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II kantohinta-alueeseen
kuuluvat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
Raippaluodossa ja Björköbyssä si-
jaitsevat metsämaat sekä ne muissa
meren saarissa sijaitsevat metsä-
maat, joihin ei ole tie-, lautta- tai
lossiyhteyttä.

5) Muissa kunnissa metsämaat pidetään
yhtenä kantohinta-alueena.

3 §

Itä-Suomen lääni:

1) Juuka
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II kantohinta-alueeseen
kuuluvat metsämaat.
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II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
Pielisen saarissa sijaitsevat metsä-
maat, joihin ei ole tie,- lautta- tai
lossiyhteyttä.

2) Lieksa
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II ja III kantohinta-
alueeseen kuuluvat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
Pielisen saarissa sijaitsevat metsä-
maat, joihin ei ole tie-, lautta- tai
lossiyhteyttä.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat Hat-
tuvaaran, Kitsinvaaran, Kivivaaran,
Louhivaaran, Mukavaaran, Nurmi-
järven, Ohtavaaran, Polvivaaran,
Ruunaan, Savijärven, Siikavaaran
ja Sikovaaran kylissä sijaitsevat
metsämaat sekä ne kyliin kuulu-
mattomat valtion metsämaat, jotka
sijaitsevat seuraavan linjan pohjois-
ja itäpuolella: Viekin kylän poh-
joisraja — tie n:o 526— tie n:o 524
— Pankajärven kylän pohjoisraja
— Lieksanjoki Siikajärveen — Sii-
kapuro — Siikavaaran, Sikovaaran
ja Kitsinvaaran kylien länsirajat —
tie n:o 522.

Yhtenäisen kylänrajan ulkopuolella si-
jaitsevan erillisen tilan tai tilan osan
metsämaat luetaan siihen kantohinta-
alueeseen, johon kyseisen alueen ym-
pärillä olevat metsämaat kuuluvat.

3) Nurmes
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II ja III kantohinta-
alueeseen kuuluvat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
Pielisen saarissa sijaitsevat metsä-
maat, joihin ei ole tie-, lautta- tai
lossiyhteyttä.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
metsämaat, jotka sijaitsevat Kuo-
hatin, Nurmeksen ja Saramon ky-
lien pohjoisrajan itä- ja pohjoispuo-
lella.

4) Valtimo
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

Haapakylän, Hiirenjärven, Hirsi-
niemen, Karhunpään, Koppelon ja
Pajukosken kylissä sijaitsevat met-

sämaat sekä näiden kylien sisään
sijoittuvat valtion metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

5) Muissa kunnissa metsämaat pidetään
yhtenä kantohinta-alueena

4 §

Oulun lääni:

1) Haukipudas ja Kalajoki
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

mantereella sijaitsevat metsämaat
ja ne meren saarissa sijaitsevat
metsämaat, joihin mantereelta on
tie-, lautta- tai lossiyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

2) Kuhmo
I kantohinta-alueeseen kuuluvat seu-

raavan linjan lounaispuolella sijait-
sevat metsämaat: valtakunnan ra-
jalta Ulvinsalon luonnonpuiston
etelä- ja länsirajaa pitkin sen luo-
teisnurkkaan — metsäautotie län-
teen Kiekinkoskelle — tie n:o 9121
pohjoiseen — metsäautotie Iso
Akonjärven suuntaan — Lammas-
perän kylän yhtenäinen kylänraja
koilliseen — tie Hirvelästä Pitämä-
vaaraan — Isojoki — Lentuanjär-
ven etelä- ja länsiranta Nivaan —
Iivantiiran länsiranta — Kotijärvi
— Lipukkajärvi — tie n:o 907
pohjoiseen kunnanrajalle.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

3) Kuusamo
I kantohinta-alueeseen kuuluvat seu-

raavan linjan sisään jäävät metsä-
maat: kunnanraja — Oulankajoki
— valtakunnanraja — Kuusinkijo-
en vesistön länsiranta — Joukama-
järven länsipää — tie Koppelolam-
melle — Iijoen vesistön länsiranta
— Hietajoki — Kuparijoki —
Hietaluoma — Poussun kylän poh-
joisraja — valtionmaan eteläraja —
Soilujärvi — Soilunjoki — Kurki-
joki.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut kuin I tai III kantohinta-
alueeseen kuuluvat metsämaat.

2024 N:o 887



III kantohinta-alueeseen kuuluvat
Kuusamon yhteismetsän Ölkyn ja
Luoman palstan metsämaat sekä
Kurvisen ja Tammelan kylien yh-
tenäisen kylänrajan sisään jäävät
metsämaat.

4) Pudasjärvi
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka eivät kuulu II
kantohinta-alueeseen.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat Ii-
nattijärven, Korpisen, Kurjen, Naa-
mangan, Puhoksen tai Sarajärven
kylissä sijaitsevat metsämaat ja ne
muut metsämaat, jotka sijaitsevat
seuraavan linjan itäpuolella: tie n:o
858 — tie n:o 860 — teiden n:ot
860 ja 20 risteys — Iso Haisuvaara
— teiden n:ot 839 ja 78 risteys —
tie n:o 885.

5) Suomussalmi
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
van linjan länsipuolella: kunnan
rajan kääntöpiste Taivalkosken ra-
dan ja kunnanrajan yhtymäkohdan
itäpuolella — Kuurtojärven poh-
joispää — Kuivasjärven kaakkois-
pää — kunnan raja Pienen Valkeis-
järven itärannalla.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat

6) Utajärvi
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
van linjan länsipuolella: Kiiminki-
joki — Peuraoja — Piltokangas —
Virtala — Autio — Hirvenmaa —
Punaniemi — Jokela — eteläsuunta
Vaalan kunnan rajaan saakka.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

7) Muissa kunnissa metsämaat pidetään
yhtenä kantohinta-alueena.

5 §

Lapin lääni:

1) Enontekiö
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II kantohinta-alueeseen
luettavat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
Suonttajärven palstaan sisältyvät
metsämaat.

2) Inari
I kantohinta-alueeseen kuuluvat seu-

raavan linjan eteläpuolella olevat
metsämaat: Korsatunturi — Repo-
joen ja tien n:o 955 risteys —
Lemmenjoen kansallispuiston raja
— Lemmenjoki — Paadar — So-
lojärvi — Juutuanjoki — Inarijär-
ven eteläranta — Paatsjoki.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat Ina-
rijärven saaria lukuunottamatta ne
metsämaat, jotka sijaitsevat I kan-
tohinta-alueen pohjoispuolella ja
seuraavan linjan eteläpuolella: Ii-
vanajärven laskupuro Inarinjokeen
— Madda Saddehvarri — Palloaivi
— Syysjärven länsipää — Karsik-
koniemi — Inarijärven Nilisaari —
Joutsenpesäjärvi — puro valtakun-
nan rajaan.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

3) Kemi, Simo ja Tornio
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

mantereella sijaitsevat metsämaat
ja ne meren saarissa sijaitsevat
metsämaat, joihin mantereelta on
tie-, lossi- tai lauttayhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat

4) Kittilä
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
van linjan eteläpuolella: Kolvakero
— Luovavaara — Kulkujoen silta
— Köngäs — Kiistala — Keulak-
kopää.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
metsämaat, jotka sijaitsevat I kan-
tohinta-alueen pohjoispuolella ja
seuraavan linjan eteläpuolella: Je-
risjärvi — kansallispuiston raja —
Pallasjärvi — Pallasjoki — Nili-
pirtti — suojametsäalueen raja.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.
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5) Kolari
I kantohinta-alueeseen kuuluvat Ko-

larin ja Sieppijärven kylissä sijait-
sevat metsämaat sekä ne kyliin
kuulumattomat valtion metsämaat,
jotka sijaitsevat seuraavan linjan
länsi- tai eteläpuolella: Kiuaskero
— Paloselkä — Teurajärvi —
Naamijoki — Vaattojärvi — Vaat-
tojärven eteläpää — kunnan rajan
kääntöpiste etelään Tapaninjängäl-
lä.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

6) Muonio
I kantohinta-alueeseen kuuluvat seu-

raavan linjan eteläpuolella sijaitse-
vat metsämaat: Kangosjoki — Kan-
gosjärvi — Nivunkijoki — Nivun-
kijärvi — Nivunkijärven kaakkois-
kärki — Äkäsjärven Sammallahden
pohjoiskärki — Äkäsjärven länsi-
ranta — Äkäsjoki — tie n:o 940.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

7) Pello
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II kantohinta-alueeseen
kuuluvat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
Konttajärven ja Rattosjärven kylis-
sä sijaitsevat metsämaat sekä ne
kyliin kuulumattomat valtion met-
sämaat, jotka sijaitsevat seuraavan
linjan itäpuolella: Ruokojärven län-
sipää — Isopaljukka — Repojärven
itäpää — Romakkajärven pohjois-
pää.

8) Ranua
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II kantohinta-alueeseen
kuuluvat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat Si-
mojärven ja Kemihaaran kylissä
sijaitsevat metsämaat sekä ne kyliin
kuulumattomat valtion metsämaat,
jotka sijaitsevat Ranuan ja Ylimaan
kylien itäpuolella.

9) Rovaniemen maalaiskunta
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

muut kuin II kantohinta-alueeseen
kuuluvat metsämaat.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
Marrasjärven ja Namman kylissä
sijaitsevat metsämaat, sekä ne muut
metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
van linjan pohjoispuolella: Kienan-
joki — Marrasjärvi — Marrasjoki
— Ounasjoki — Kätkäjoki —
Ylikätkäjärvi — Nookajoki —
Nookajärvi — Kalliojärven itäpää
— Perunkajärven kaakkoispää —
Perunkajoki — Vikajärvi — Vian-
joki — Köyryjärvi — Pirttioja.

10) Salla
I kantohinta-alueeseen kuuluvat seu-

raavan linjan eteläpuolella sijaitse-
vat metsämaat: Sorsatunturi — Ah-
matunturi

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

11) Savukoski
I kantohinta-alueeseen kuuluvat seu-

raavan linjan eteläpuolella sijaitse-
vat metsäalueet: Ahmatunturi —
Pihtijoen ja kunnan rajan leikkaus-
piste.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

12) Sodankylä
I kantohinta-alueeseen kuuluvat seu-

raavan linjan eteläpuolella sijaitse-
vat metsämaat: Pihtijoki — Lokan
tekojärven eteläranta — Vuotso —
suojametsäalueen raja — Porttipah-
dan tekojärven eteläranta — Järvi-
joki.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat

13) Ylitornio
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
van linjan eteläpuolella: kunnan
raja — Mäntylaki — Liinankiin
menevä tie — Liinankivaara —
Näätävaara — Hirvakseen menevä
tie — kunnan raja.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat

14) Muissa kunnissa metsämaat pidetään
yhtenä kantohinta-alueena.
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6 §

Ahvenanmaan maakunta:

1) Brändö
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
villa saarilla: Jurmo ja Åva ja ne
metsämaat, joihin edellämainituilta
saarilta on tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
vien kylien pääsaarilla: Fiskö,
Korsö, Björnholma, Brandö,
Baggholma, Torsholma, Astershol-
ma ja Lappo sekä niillä saarilla
sijaitsevat metsämaat, joihin edel-
lämainituilta kylien pääsaarilta on
tieyhteys.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat

2) Eckerö
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat pääsaa-
rella.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat Väs-
terön ja muilla saarilla sijaitsevat
metsämaat.

3) Föglö
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat tiever-
kon yhdistämillä pääsaarilla ja ne
metsämaat, joihin pääsaarilta on
tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
villa saarilla: Brunnskär, Björkö,
Staholm, Järsö, Långholm, Gripö,
Skrovsö, Brandön, Sommarön,
Granö, Mjölkön, Överö, Ulversö,
Jyddö, Nötö, Marsö, Sandön, Asp-
ören, Lammören, Gåsholmen, Trä-
tesören, Högholm, Stora Skäll-
holm, Nästholmen, Kåsenholm,
Kalvholm, Mörholm, Västra Nöt-
holm, Ekholm.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

4) Geta
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat pääsaa-
rella ja ne metsämaat, joihin pää-
saarelta on tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
Gamlan ja muilla saarilla sijaitsevat
metsämaat

5) Hammarland
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat pääsaa-
rella ja ne metsämaat, joihin pää-
saarelta on tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

6) Kumlinge
I kantohinta-alueeseen kuuluvat

Kumlingen ja Enklingen pääsaarilla
sijaitsevat metsämaat ja ne metsä-
maat, jotka sijaitsevat seuraavilla
saarilla: Norrholmarna (Västaskär
ja Melarskär).

II kantohinta-alueeseen kuuluvat Seg-
lingen pääsaarella sijaitsevat met-
sämaat ja ne metsämaat, jotka
sijaitsevat seuraavilla saarilla:
Snäckö, Bärö, Ingersholm, Bränd-
holm, Hummelholm, Inre ön, Seg-
linge, Björkö ja Korsö.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

7) Lemland
I kantohinta-alueeseen kuuluvat pää-

saarilla sijaitsevat metsämaat ja ne
metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
villa saarilla: Nåtö, Bergö, Järsö ja
Granö ja ne metsämaat, joihin
edellä mainituilta saarilta on tieyh-
teys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

8) Lumparland
I kantohinta-alueeseen kuuluvat pää-

saarella sijaitsevat metsämaat ja ne
metsämaat, joihin pääsaarilta on
tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat Fu-
ruholm Lumpobyssä ja muilla saa-
rilla sijaitsevat metsämaat.

9) Saltvik
I kantohinta-alueeseen kuuluvat pää-

saarilla sijaitsevat metsämaat ja ne
metsämaat, joihin pääsaarilta on
tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-

2027N:o 887



villa saarilla: Ryssö, Norrön,
Hamnö, Saggö, Boxö, Sommarön,
Österöarna, Silverskär, Sviskär,
Flatö, Gottskär, Rävklobbarna ja
Hamnholm.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

10) Sottunga
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat pääsaa-
rella ja ne metsämaat, joihin pää-
saarelta on tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
metsämaat, jotka sijaitsevat saarilla
Hamnö ja Husö.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

11) Sund
I kantohinta-alueeseen kuuluvat pää-

saarella sijaitsevat metsämaat ja ne
metsämaat, joihin pääsaarelta on
tieyhteys.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

12 ) Vårdö
I kantohinta-alueeseen kuuluvat ne

metsämaat, jotka sijaitsevat pääsaa-

rella tai seuraavilla saarilla: Sandö,
Bussö, Ängö, Timrö, Töftö ja
Mickelsö.

II kantohinta-alueeseen kuuluvat ne
metsämaat, jotka sijaitsevat seuraa-
villa saarilla: Bergö, Västra ja Östra
Simskäla, Östraskäret, Ledsöra, Sö-
dergranö, Åskholm, Långö, Id-
holm, Kalvholm, Bockholm, Bal-
derö, Vibberholm, Ådö, Österhol-
men, Bågskär, Risholm, Äskhol-
men, Snuggholm, Träskholm ja
Furuholm.

III kantohinta-alueeseen kuuluvat
muut metsämaat.

13) Muissa kunnissa metsämaat pidetään
yhtenä kantohinta-alueena.

7 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

lokakuuta 1999. Päätöstä sovelletaan ensim-
mäisen kerran vuodelta 1999 toimitettavassa
tulo- ja varallisuusverotuksessa.
Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 1

päivänä marraskuuta 1993 antama päätös
metsätalouden tulojen verotuksessa noudatet-
tavista kantohinta-alueista (918/93).

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1999

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Kari Pilhjerta
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