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N:o 724

Valtioneuvoston asetus
valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan
sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2010
Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998)
16 §:n 1 momentin ja 24 §:n 4 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun
lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, kaksi ensin mainittua laissa
1071/2005 ja viimeiseksi mainittu laissa 1200/2005:
1§
Opetustoimen keskimääräiset yksikköhinnat
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (635/1998) 17—20 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on:
1) perusopetuksessa 6 646,28 euroa;
2) lukiossa 6 039,54 euroa;
3) ammatillisessa koulutuksessa 10 452,48
euroa; sekä
4) ammattikorkeakoulussa 7 552,55 euroa
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
111—2009

annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja
määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu
keskimääräinen yksikköhinta on 69,00 euroa.
2§
Kulttuuritoimen keskimääräiset yksikköhinnat
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 24 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kirjaston yksikköhintoja määrättäessä
kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston
keskimääräinen yksikköhinta on 55,50 euroa.
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3§

4§

Vapaan sivistystyön keskimääräiset yksikköhinnat

Voimaantulo

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
(632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja
kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä
opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen
yksikköhinta on 77,14 euroa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai, jos eduskunta hyväksyy
vuoden 2010 valtion talousarvion mainittua
päivää myöhemmin, talousarvion hyväksymisestä.
Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2010.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009
Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitusneuvos Marjatta Lindqvist
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Valtioneuvoston asetus
paikkatietoinfrastruktuurista
Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään paikkatietoinfrastruktuurista 12 päivänä kesäkuuta 2009 annetun lain
(421/2009) nojalla:
1§
Lain soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot
Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain
(421/2009) 3 §:ssä tarkoitettuja paikkatietoaineistoja ovat:
1) koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien,
paikannusruudustojen, paikannimien, hallinnollisten yksiköiden, osoitteiden, kiinteistöjen, liikenneverkkojen, hydrografian ja suojeltujen alueiden tietoryhmissä:
a) Maanmittauslaitoksen aineistot paikannimistä;
b) Maanmittauslaitoksen ja Merenkulkulaitoksen aineistot valtakunnan, läänien, maakuntien, kuntien ja aluevesien rajoista;
c) kuntien, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot rakennusten ja
kiinteistöjen osoitteista;
d) kuntien ja Maanmittauslaitoksen aineisto kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksesta;
e) Ilmailuhallinnon, Maanmittauslaitoksen,
Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen
ja Tiehallinnon aineistot tie-, rata-, vesi-, ilmailu- sekä maastoliikennettä palvelevista
liikenneverkoista ja niihin liittyvästä infrastruktuurista;
f) Ilmatieteen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Merenkulkulaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot vesistöalueista,
vesialueista, vesimuodostumista ja kanavista;
g) alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen, Museoviraston ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot suojelluista alueista ja kohteista;

2) korkeuden, maanpeitteen, ortoilmakuvien ja geologian tietoryhmissä:
a) Maanmittauslaitoksen aineistot korkeussuhteista sekä Geologian tutkimuskeskuksen,
Merenkulkulaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot järvien ja meren syvyydestä;
b) Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot maanpeitteestä;
c) Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston, puolustusvoimien ja Suomen ympäristökeskuksen ilmakuva-aineistot;
d) alueellisten ympäristökeskusten, Geologian tutkimuskeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot
kallioperästä, geologisista muodostumista,
avokallioista, pinnan muodoista ja pohjavesialueista;
3) tilastoyksiköiden, rakennusten, maaperän, maankäytön, väestön terveyden ja turvallisuuden, yleishyödyllisten ja muiden julkisten palveluiden, ympäristön tilan seurantaverkostojen ja -laitteiden, tuotanto- ja teollisuuslaitosten, maatalous- ja vesiviljelylaitosten,
väestöjakauman, aluesuunnittelun piiriin kuuluvien alueiden ja raportointiyksiköiden,
luonnonriskialueiden, ilmakehän tilan, ilmaston maantieteellisten ominaispiirteiden, merentutkimuksen maantieteellisten ominaispiirteiden, merialueiden, biomaantieteellisten
alueiden, elinympäristöjen ja biotooppien, lajien levinneisyyden, energiavarojen ja mineraalivarojen tietoryhmissä:
a) Tilastokeskuksen aineistot tilastoyksiköistä;
b) kuntien, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot rakennuksista;
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c) Geologian tutkimuskeskuksen ja Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen aineistot maaperästä;
d) alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, maakuntien liittojen, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot
maankäytöstä;
e) Elintarviketurvallisuusviraston, kuntien
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineistot väestön terveydestä ja turvallisuudesta;
f) alueen pelastustoimen, Energiamarkkinaviraston, kuntien, Maanmittauslaitoksen,
Merenkulkulaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot yleishyödyllisistä palveluista ja muista julkisista palveluista;
g) alueellisten ympäristökeskusten, Ilmatieteen laitoksen, kuntien ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot ympäristön tilan seurantaverkostoista ja -laitteista;
h) alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistot
tuotanto- ja teollisuuslaitoksista;
i) alueellisten ympäristökeskusten, Elintarviketurvallisuusviraston, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, Maaseutuviraston, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen
ja työvoima- ja elinkeinokeskusten aineistot
maatalous- ja vesiviljelylaitoksista;
j) Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot väestöjakaumasta;
k) alueellisten ympäristökeskusten, Ilmailuhallinnon, kuntien, Maanmittauslaitoksen,
Merenkulkulaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön aineistot aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn
piiriin kuuluvista alueista ja raportointiyksiköistä;
l) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot luonnonriskeistä;
m) Ilmatieteen laitoksen aineistot ilmakehän tilasta;
n) Ilmatieteen laitoksen aineistot ilmaston
maantieteellisistä ominaispiirteistä;
o) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot merentutkimuksen
maantieteellisistä ominaispiirteistä;

p) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot merialueista;
q) Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot biomaantieteellisistä alueista;
r) alueellisten ympäristökeskusten, metsäkeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot erityisistä elinympäristöistä ja biotoopeista;
s) Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen
keskusmuseon, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen
aineistot lajien levinneisyydestä;
t) Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, maakuntien liittojen, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot energiavaroista;
u) Geologian tutkimuskeskuksen aineistot
mineraalivaroista.
Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain
soveltamisalaan kuuluvat 1 momentissa lueteltuihin aineistoihin sisältyvät julkiset paikkatiedot siten kuin mainitun lain 2, 3 ja
5 §:ssä säädetään.
2§
Paikkatietoaineistoja kuvaavien tietojen laatiminen ja liittäminen hakupalveluun
Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden ominaisuuksien muuttuessa siten, että myös paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 4 §:ssä
tarkoitetut metatiedot muuttuvat, päivitetyt
metatiedot on liitettävä hakupalveluun samanaikaisesti kuin muuttunut aineisto tai palvelu asetetaan tietoverkossa saataville.
Uusien aineistojen metatiedot on liitettävä
hakupalveluun samanaikaisesti kuin uusi aineisto asetetaan tietoverkossa saataville.
3§
Paikkatietoaineistojen asettaminen tietoverkon kautta saataville
Paikkatietoaineiston muuttuessa tai uuden
aineiston valmistuessa on paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 6 §:n mukaisen yhteiskäyttöön soveltuvan ajantasaisen version
oltava saatavissa tietoverkossa samanaikai-
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sesti kuin muuttunut tai uusi paikkatietoaineisto otetaan käyttöön.
4§
Tukipalvelut
Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 9 §:n mukaisina
tukipalveluina seuraavista asiantuntijapalveluista:
1) paikkatietoinfrastruktuurista annetun
lain, tämän asetuksen sekä Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE)
perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY, jäljempänä INSPIRE-direktiivi, ja sen täytäntöönpanosäännösten soveltamista koskeva
neuvontapalvelu;
2) paikkatietoinfrastruktuurista annetun
lain, tämän asetuksen sekä INSPIRE-direktiivin ja sen täytäntöönpanosäännösten toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja teknisiä kysymyksiä koskeva neuvontapalvelu;
3) paikkatietoaineistoja ja niiden käyttöä
koskevia ehtoja ja sopimusmalleja koskeva
neuvontapalvelu.
Maanmittauslaitos toteuttaa lisäksi muina
paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain
9 §:n mukaisina tukipalveluina aineistojen
muuntamiseen ja tietopalveluiden yhdistämiseen liittyviä verkkopalveluita. Näitä verkkopalveluita koskevista vaatimuksista säädetään
INSPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla annettavissa komission asetuksissa.
Maanmittauslaitos pitää lisäksi yllä 1 momentissa tarkoitettuja asiantuntijapalveluita,
2 momentissa tarkoitettuja palveluita ja paikkatietoinfrastruktuurin yleistä toimivuutta ja
hyödyntämistä tukevaa internet-sivustoa.
5§
Paikkatietoasiain neuvottelukunta
Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleistä kehittymistä;
2) seurata tämän lain mukaisten toimenpiteiden toteutumista Maanmittauslaitoksen
vuosittain valmistelemien seurantaraporttien
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pohjalta ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin
puutteiden korjaamiseksi;
3) käsitellä Euroopan yhteisöjen komission
valmistelemia paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyviä kannanottoja ja esityksiä;
4) käsitellä mahdolliset paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvät kansalliset soveltamisohjeet;
5) käsitellä mahdolliset yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvät Maanmittauslaitoksen esittämät paikkatietoinfrastruktuurista
annetun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut
ehdot ja rajoitukset;
6) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista.
Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunnassa
ovat edustettuina sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi neuvottelukuntaan nimitetään enintään kahdeksan jäsentä, jotka edustavat lain mukaisten paikkatietojen ja
-palveluiden tuottajia ja käyttäjiä, kuntia sekä
alan tutkimusta ja yhteistyöverkostoja.
Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä
huolehtii Maanmittauslaitos. Neuvottelukunnan pysyvänä teknisenä asiantuntijana toimii
Geodeettinen laitos. Neuvottelukunnalla voi
olla myös muita pysyviä asiantuntijoita.
6§
Paikkatietoinfrastruktuurin toteutumisen ja
käytön seuranta
Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain
18 §:n 1 momentissa tarkoitetun seurannan
tulee tuottaa tiedot aineiston katseluun ja siirtämiseen kohdistuvien palvelupyyntöjen lukumääristä.
Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain yhteenvedon paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
seurannasta. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot:
1) metatiedon kattavuudesta ja siitä, miten
olemassa oleva metatieto vastaa INSPIREdirektiivin 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja
täytäntöönpanosääntöjä;
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2) metatietojen saatavuudesta paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetussa hakupalvelussa;
3) paikkatietoinfrastruktuurista annetun
lain 6 §:ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten
paikkatietoaineistojen maantieteellisestä kattavuudesta;
4) paikkatietoinfrastruktuurista annetun
lain 6 §:ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten
paikkatietoaineistojen lain 7 §:n mukaisesta
saatavuudesta tietoverkossa ja siitä, miten ne
vastaavat INSPIRE-direktiivin 7 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosääntöjä;
5) paikkatietoinfrastruktuurista annetun
lain 6 §:ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten
paikkatietoaineistojen käytöstä tietoverkossa
ja siitä, miten paikkatietoaineistoihin liittyvät
tietopalvelut vastaavat INSPIRE-direktiivin
16 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosääntöjä;
6) paikkatietoaineistojen ja -palveluiden
saatavuus- ja käyttöehdoista sekä niitä vastaavista maksuista;
7) julkisen saatavuuden rajoituksista ja rajoittamisen syistä INSPIRE-direktiivin 13 artiklan mukaisesti.
Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja
Maanmittauslaitoksen on luovutettava tässä
pykälässä tarkoitetut edellistä vuotta koskevat seurantatiedot maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.
7§

8§
Siirtymäsäännökset
Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
Maanmittauslaitoksen asiantuntijapalveluiden
ja 3 momentissa tarkoitetun internet-sivuston
tulee olla käytettävissä viimeistään 1 päivänä
tammikuuta 2010. Ohjeet metatiedon liittämisestä paikkatietoinfrastruktuurista annetun
lain 8 §:ssä tarkoitettuun hakupalveluun sekä
mainitun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut
ehdot on laadittava ja julkaistava viimeistään
1 päivänä toukokuuta 2010.
Edellä 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaan
kuuluvista paikkatietoaineistoista ja niihin
liittyvistä tietopalveluista on laadittava metatiedot ja liitettävä ne hakupalveluun viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2010. Edellä 1 §:n
1 momentin 3 kohtaan kuuluvista aineistoista
ja niihin liittyvistä tietopalveluista on laadittava metatiedot ja liitettävä ne hakupalveluun
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2013.
Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain
6 §:ssä tarkoitetun yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston on oltava saatavissa tietoverkossa
mainitun lain 7 §:n vaatimusten mukaisesti
seitsemän vuoden kuluessa siitä, kun
INSPIRE-direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu täytäntöönpanosääntö on hyväksytty. Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen
valmistuvien tai teknisesti uusittujen aineistojen osalta vastaava määräaika on kuitenkin
kaksi vuotta.

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2009.
Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina
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Puolustusministeriön asetus
sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista
annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen
ehdoista 4 päivänä huhtikuuta 2006 annetun puolustusministeriön asetuksen (254/2006) 7 §:n
1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa (177/2009) ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:
7§

8§

Palkkaus operaation aikana

Koulutusajan etuudet

Kriisinhallintahenkilöstön palkkauksesta
on voimassa, mitä jäljempänä säädetään.

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa
olevat saavat koulutusajalta kultakin palveluspäivältä kotimaan kokopäivärahan suuruista kriisinhallintapäivärahaa ja valtion
yleisen virka- ja työehtosopimuksen 8 §:n
mukaista palkkausta. Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatuille koulutuksessa oleville
suoritetaan työansion menetyksen korvauksena päivärahaa, joka on miehistöön kuuluvalle 57,85 euroa, aliupseerille 60,30 euroa
sekä upseerille ja erikoisupseerille 63,00 euroa päivältä. Lisäksi näiden maksuttomaan
majoitukseen, muonitukseen, vaatetukseen ja
terveydenhuoltoon sovelletaan mitä niistä
asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla säädetään. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
koske valmiusosastohenkilöstöä, jolle suoritetaan kriisinhallintapäivärahaa 2 ja 3 momentissa säädetyillä tavoilla.
— — — — — — — — — — — — —

Tehtävän vaativuusluokka
10

Palkkaus

määrätään kulloinkin
erikseen
9A
6 467,56 euroa/kk
9B
5 763,58 euroa/kk
8A
5 507,52 euroa/kk
8B
4 994,78 euroa/kk
7A
4 406,28 euroa/kk
7B
3 964,37 euroa/kk
6
3 516,57 euroa/kk
5
2 942,13 euroa/kk
4A
2 675,10 euroa/kk
4B
2 462,31 euroa/kk
3
2 140,00 euroa/kk
2
2 060,00 euroa/kk
1
2 000,00 euroa/kk
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009
Puolustusministeri Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Kajavirta
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuesta
28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin,
24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 19 §:n 1 momentin, 21 päivänä
tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n 2
momentin, sellaisena kuin se on laissa 275/2004, ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun
maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa
1479/2007, nojalla:
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
investointitukea
rakentamisinvestointeihin
maatalouden rakennetuista annetun lain
(1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) sekä kolttalain (253/1995) mukaisesti.
Tällä asetuksella säädetään hyväksyttävistä
yksikkökustannuksista ja niiden perusteena
käytettävistä laskelmista.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) hyväksyttävällä kustannuksella enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena
investointitukea määrättäessä;
2) hyväksyttävällä yksikkökustannuksella
rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tilatai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;
3) kustannusarviolla ja kustannuslaskelmalla rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota tai kustannuslaskelmaa;

4) rakennuksen tilakohtaisella nettoalalla
toiminnassa tarpeellisten huonealojen sekä
toiminnalle tarpeellisten liikkumis- ja käytävätilojen sekä ei-kantavien seinien pohjapinta-alojen summaa.
3§
Rakentamisinvestoinnin hyväksyttävät
kustannukset
Rakentamisinvestoinnin
hyväksyttävinä
kustannuksina käytettävät hyväksyttävät yksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä 1.
Silloin kun yksikkökustannus on annettu,
hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään hyväksyttävien yksikkökustannusten ja
tässä asetuksessa tarkoitettujen korotusten
summaa. Enimmäiskustannus eläintilalle ja
siihen liittyvälle yhteistoimintatilalle ja rehunkäsittelytilalle määräytyy liitteen 1 kohdan 1.2. tilakohtaisesti annetun enimmäisyksikkökustannuksen ja liitteen 1 kohdan 1.1.
enimmäismitoituksen mukaisesti lisättynä
tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.
Eläintilojen laitekustannusten enimmäisyksikkökustannuksista säädetään liitteen 1 kohdassa 1.3. Muiden tilojen ja rakennelmien
enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen 1
kohdan 1.2. enimmäisyksikkökustannusten ja
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liitteen 1 kohdan 1.3. enimmäisyksikkökustannusten perusteella lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.
4§
Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset
Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät
karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät.
Yksikkökustannukset sisältävät sellaiset
suunnittelusta aiheutuneet kustannukset,
jotka johtuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) tai sen nojalla säädetyistä tai
määrätyistä rakentamisen suunnittelua koskevista vaatimuksista, kuten rakentamisinvestoinnin arkkitehtuurisuunnittelun, rakennesuunnittelun, välttämättömän erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan
työnjohtajan työstä aiheutuvista tarpeellisista
ja kohtuullisista kustannuksista, sekä maa- ja
metsätalousministeriön rakentamista koskevissa asetuksissa säädetyistä vaatimuksista.
Yksikkökustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina.
Asuintilojen yksikkökustannukseen lisätään arvonlisäveron osuus.
5§
Kustannusarvion tai -laskelman laatiminen
Kustannusarvion tai -laskelman on oltava
rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima.
Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava
maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (299/2008) 21 f §:ssä tarkoitetun
rakentamista koskevan suunnitelman pääpiirustuksissa, erikoissuunnitelmissa ja rakennusselostuksessa esitettyjen tietojen mukaan.
Suunnitelmien, rakennusselostuksen ja
kustannusarvion tai -laskelman tulee sisältää
kaikki rakennukselle tai rakenteelle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät.
Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa tai las2 /111
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kelmassa tulee esittää hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät
laskentayksiköt. Tuotannon volyymi on ilmoitettava tilakohtaisina nettoaloina, eläinlukuina tai muina vastaavina tuotannon laajuutta ilmaisevina yksikköinä liitteen 1 mukaisesti.
Asiakirjoissa esitetään elinkeinosuunnitelman mukainen rakentamisinvestointikokonaisuus myös siinä tapauksessa, että tukea haetaan ainoastaan osaan investoinnista. Tilat tai
niiden osat, joihin tukea haetaan, ja tuen ulkopuolelle jäävä osuus on eriteltävä hakulomakkeessa ja kustannusarviossa tai laskelmassa ja merkittävä suunnitteluasiakirjoihin.
Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava
rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.
Kustannusarviossa tai -laskelmassa tulee eritellä sellaisten kiinteiden koneiden ja laitteiden kustannukset, jotka ovat kyseisen tuotantotoiminnan kannalta välttämättömiä. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteen osien tarvike- ja
työkustannukset.
Kustannusarviossa tai -laskelmassa on eriteltävä edellä 4 §:ssä tarkoitetut suunnittelukustannukset ja niiden veloitusperuste suunnittelu- ja suunnittelijaluokittain Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan.
Rakentamisinvestoinnin kustannukset on
esitettävä kustannusarviossa tai -laskelmassa
sen ajankohdan kustannustasossa, jona investointituen hakuaika alkaa hakijan käyttämänä
hakuaikana. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisessa
investoinnissa kustannukset on esitettävä
tuen hakuajan kustannustason mukaan.
Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Lisäksi asuintilojen kustannuksissa ilmoitetaan arvonlisäveron osuus.
6§
Luonnonmukaisen tuotannon vaikutus yksikkökustannuksiin
Jos tilalla on tehty ympäristötuen erityistukisopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, eläinkohtaista mitoitusperustetta
voidaan korottaa luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuot-
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teiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen
(EY)N:o 889/2008 10 artiklan 4 kohdan liitteen III mukaisesti. Tämä korotus voidaan
ottaa huomioon asetuksen liitteen 1 kohdan
1.2. eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannusten enimmäismäärässä.
7§
Yksikkökustannukset peruskorjausinvestoinnin kustannusten laskemisen perusteena
Peruskorjauksen korjaustaso määritetään
vertaamalla peruskorjauksen kustannuksia
vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.
Peruskorjauksen hyväksyttävä yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen hyväksyttävästä yksikkökustannuksesta.
Peruskorjauksen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja
tai työtapoja.

8§
Alueellisten tekijöiden vaikutus hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin
Liitteen 1 hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismääriä voidaan korottaa
kymmenellä prosentilla Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kuntien alueella ja viidellä prosentilla muissa Lapin työ- ja elinkeinokeskuksen
toimialueen kunnissa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Suomussalmella.
9§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2009.
Tätä asetusta sovelletaan niihin investointitukihakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän
asetuksen tultua voimaan.
Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset:
1) 29 päivänä lokakuuta 2008 annettu maaja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista (658/2008);
2) 15 päivänä toukokuuta 2009 annettu
maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yksikkökustannuksista (336/2009).

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Yliarkkitehti Raija Seppänen
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RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET

LIITE 1

1.1. TILAN MITOITUSPERUSTE
Toiminta

Mitoitusperuste
Täsmennykset
Mitoitusperusteet ovat tukikelpoisen pinta-alan enimmäismääriä
LYPSYKARJARAKENNUS, PIHATTO
Eläintilat
Lypsykarjaosasto
lypsylehmä
10,5m2/eläin Sisältää sairas-, hoito- ja poikimiskarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Lypsyosasto
lypsylehmä
0,5m2/eläin Sisältää odotustilan
Maitohuone
lypsylehmä
0,4m2/eläin Enintään 35 m2
Nuorkarjaosasto
hieho ja nuorkarja
5m2/eläin ≥ 8 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nuorkarja
3m2/eläin < 8 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nettoala, m2
10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Rehun käsittelytila
100m2
2
nettoala, m
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
LYPSYKARJARAKENNUS, PARSINAVETTA
Eläintilat
Lypsykarjaosasto
lypsylehmä
7m2/eläin Sisältää parret, sairas-, hoito- ja poikimiskarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Maitohuone
lypsylehmä
0,4m2/eläin Enintään 35 m2
Nuorkarjaosasto
hieho ja nuorkarja
4m2/eläin Sisältää parret, karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nettoala, m2
10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, eninRehun käsittelytila
tään 100m2
nettoala, m2
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
LIHAKARJARAKENNUS
Eläintilat
Lihakarjaosasto
emolehmä
8m2/eläin Täysikasvuinen eläin, sisältää karsinat, ruokintapöydän
ja käytävät
Nuorkarjaosasto
lihanauta, nuorkarja
5m2/eläin ≥ 8 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
lihanauta, nuorkarja
3m2/eläin < 8 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nettoala, m2
10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Rehun käsittelytila
100m2
2
nettoala, m
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
LIHASIKALA
Eläintilat
Lihasikalaosasto
<40kg
0,6m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
≥40kg
1m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
nettoala, m2
3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Rehun käsittelytila
50m2
2
nettoala, m
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
EMAKKOSIKALA
Eläintilat
Porsitusosasto
pahnue
5m2/pahnue Porsituskarsina häkillä. Sisältää käytävät
pahnue
7m2/pahnue Porsituskarsina vapaana. Sisältää käytävät
Astutusosasto
emakko
3,7m2/eläin Sisältää emakkopaikat ja käytävät
karju
6,6m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
astutuskarsina
11m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
Joutilasosasto
emakko
3,7m2/eläin Sisältää ryhmä- ja hoitokarsinat sekä käytävät tai joutilaspihatto
Ensikko-osasto
ensikko
3m2/eläin Sisältää ryhmäkarsinat ja käytävät
Kasvatusosasto
<40kg
0,6m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
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Rehun käsittelytila
Yhteistoiminnot

HEVOSTALLI
Eläintilat
Karsinat ja pilttuut
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nettoala, m2
nettoala, m

2

Rehun käsittelytila

isot hevoset
pienet hevoset
ponit
varsomiskarsina
nettoala, m2

Yhteistoiminnot

nettoala, m2

LAMPOLA TAI VUOHELA
Eläintilat
Lampola
lammas
karitsointikarsina
Vuohela
vuohi
kutun karitsointikarsina
nettoala, m2
Rehun käsittelytila
Yhteistoiminnot

nettoala, m2

SIIPIKARJAKASVATTAMO
Eläintilat
Siipikarjakasvattamo broileri
kalkkuna
nettoala, m2
Rehun käsittelytila
Yhteistoiminnot

nettoala, m2

MUNITUSKANALA
Eläintilat
Munituskanala
kana
kana
kana
kana
kana
kana
kana
kana
nettoala, m2
Rehun käsittelytila
Yhteistoiminnot

nettoala, m2

3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
50m2
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
14,5m2/eläin
12,5m2/eläin
9m2/eläin
16,5m2/eläin
10 %

Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät

2m2/eläin
2,4m2/karsina
2m2/eläin
2,4m2/karsina
7%

Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m2
7 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät

0,054m2/eläin
0,25m2/eläin
3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
0,2m2/eläin+15m2
0,091m2/eläin+15m2
0,063m2/eläin+15m2
0,045m2/eläin+15m2
0,037m2/eläin+15m2
0,030m2/eläin+15m2
0,15m2/eläin
0,063m2/eläin
5%

Tasahäkkijärjestelmä, virikehäkkijärjestelmä
2-kerr.virikehäkkijärjestelmä
3-kerr.virikehäkkijärjestelmä
4-kerr.virikehäkkijärjestelmä
5-kerr.virikehäkkijärjestelmä
6-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Kestopehkualusta
Kerrosritilä ja kestopehkualusta tai vinoritiläkanala
Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2. Sisältää munien käsittelytilan
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosisiaalitilat, tekniikkatilat,
työtilat, WC-tilat ja käytävät
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TURKISTARHAT
Eläintilat
Varjotalo minkeille
Minkkihalli

siitosnaaras, minkki
siitosnaaras, minkki

Varjotalo ketuille

siitosnaaras, kettu

Kettuhalli
Rehun käsittelytila

siitosnaaras, kettu
nettoala, m2

Yhteistoiminnot

nettoala, m2
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0,96 jm/ minkkinaaras yksi häkkirivi
1,8 m2/minkkisiitosnaaras
4,8 jm/ kettusiitos- yksi häkkirivi
naaras
7m2/kettusiitosnaaras
3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m2
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat,
työtilat, WC-tilat ja käytävät
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RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET
1.2 TILOJEN HINNAT
Yksikkökustannus / yksikkö
Täsmennys
Yksikköhinnat sisältävät
- suunnittelukustannukset
- tarvittavat talotekniset järjestelmät
- karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kalusteet ja järjestelmät.
Yksikköhinnat eivät sisällä toiminnan kojeita ja laitteita ellei toisin mainita.
Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia.
hum2 = huoneala
Yksikkö Euro (alv 0 %)

Tila
ASUIN- JA TYÖTILAT (euro/hum2)
Asuinrakennukset
Asuintilat

hum2

Poronhoitoon ja kalastukseen liittyvät
työpaikka-asunnot
Työpaikka-asuintilat

hum2

550

hum2
hum2
hum2

400 Lämmin ja kylmä
880
900 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet
370 Lämmin ja kylmä
370 Lämmin ja kylmä

Lisätietoja
Liitteen 1.1 tilan mitoitusperusteen ja tämän liitteen yksikkökustannusten mukaan laskettu eläintai karsinakohtainen enimmäisyksikkökustannus

1 250 Sisältää uusiutuvaa energiaa käyttävän lämmitysjärjestelmän. Tuettavien
asuintilojen lämmöntehotarpeen mukaan mitoitettujen lämmöntuotantotekniikan ja -tilojen yksikkökustannukset lasketaan taulukoiden 1.2 ja 1.3 mukaan.
Yksikköhintaan lisätään
arvonlisävero

2

ELÄINTILAT (euro/hum )
Lypsykarjarakennus, pihatto
Lypsykarjaosasto
Lypsyosasto
Maitohuone
Nuorkarjaosasto ≥ 8 kk
Nuorkarjaosasto < 8 kk
Lypsykarjarakennus, parsinavetta
Lypsykarjaosasto
Maitohuone

hum2
hum2

Nuorkarjaosasto
Lihakarjapihatto
Lihakarjaosasto, emolehmä
Lihakarjaosasto, nuorkarja ≥ 8 kk
Lihakarjaosasto, nuorkarja < 8 kk
Emakkosikala

hum2

400 Lämmin ja kylmä
900 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet
370 Lämmin ja kylmä

hum2
hum2
hum2

280 Lämmin ja kylmä
280 Lämmin ja kylmä
280 Lämmin ja kylmä

Porsitusosasto häkillä
Porsitusosasto vapaana
Astutusosasto, emakko
Astutusosasto, karju
Astutusosasto, astutuskarsina
Joutilasosasto, joutilaspihatto
Ensikko-osasto
Kasvatusosasto <40kg

hum2
hum2
hum2
hum2
hum2
hum2
hum2
hum2

540
540
590
590
590
550
660
510

hum2
hum2

Eläinkohtainen kustannus enintään:
4200 lypsylehmä
440 lypsylehmä
360 lypsylehmä
1850 hieho ja nuorkarja
1110 nuorkarja
Eläinkohtainen kustannus enintään:
2800 lypsylehmä
360 lypsylehmä
1480 hieho ja nuorkarja
Eläinkohtainen kustannus enintään:
2240 emolehmä
1400 lihanauta, nuorkarja
840 lihanauta, nuorkarja
Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
2700 emakko pahnueineen
3780 emakko pahnueineen
2183 emakko
3894 karju
6490 karsina
2035 emakko
1980 ensikko
306 sika
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Lihasikala
Lihasikala <40kg
Lihasikala ≥40kg
Lihasikala, luomutuotanto

hum2
hum2
%

500
500
+ 20 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 20 %

Hevostalli ja -pihatto

Eläinkohtainen kustannus enintään:
300 sika
500 lihasika
Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
6815 hevonen
5875 hevonen
4230 poni
7755 varsomiskarsina
Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
780 lammas, uuhi
936 karitsointikarsina
780 vuohi, kuttu
936 karitsointikarsina

Hevostalli ja -pihatto, isot hevoset
Hevostalli ja -pihatto, pienet hevoset
Hevostalli ja -pihatto, ponit
Hevostalli ja -pihatto, varsomiskarsina
Lampola tai vuohela

hum2
hum2
hum2
hum2

470
470
470
470

Lampola, lammas
Lampola, karitsointikarsina
Vuohela, vuohi
Vuohela, kutun karitsointikarsina
Lampola tai vuohela, luomutuotanto

hum2
hum2
hum2
hum2
%

390
390
390
390
+ 20

hum2
hum2

500
500

hum2

560

Eläinkohtainen kustannus enintään:
27 broileri
125 kalkkuna
Eläinkohtainen kustannus enintään:
112 muniva kana

hum2

560

51 muniva kana

560

35 muniva kana

hum2

560

25 muniva kana

hum2

560

21 muniva kana

hum2

560

17 muniva kana

hum2
hum2

560
560

84 muniva kana
35 muniva kana

Siipikarjakasvattamo
Siipikarjakasvattamo, broileri
Siipikarjakasvattamo, kalkkuna
Munituskanala
Munituskanala, tasahäkki- tai virikehäkkijärjestelmät
Munituskanala,
2-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
3-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
4-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
5-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
6-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala, kestopehkualusta
Munituskanala, kerrosritilä ja kestopehkualusta tai vinoritiläkanala
Turkistarhat
Varjotalominkit

Varjotalo, ketut

hum

2

jm

jm

Turkiseläinhalli, minkkihalli
Turkiseläinhalli , kettuhalli

hum2
hum2

REHUN KÄSITTELYTILA

hum2

YHTEISTOIMINNOT

hum2

Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä

Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
hum2 - yksikköhintaa korotetaan 20 %

220 Juoksumetrit häkkiriviä
kohden. Sis. häkit ja juomakupit
180 Juoksumetrit häkkiriviä
kohden. Sis. häkit ja juomakupit
290 Ei sis. häkkejä
290 Ei sis. häkkejä

Eläinkohtainen kustannus enintään:
53 Siitosnaaras, minkki
216 Siitosnaaras, kettu
493 Siitosnaaras, minkki
2030 Siitosnaaras, kettu

380 Lämmin ja kylmä
1020

MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET (euro/yks)
Aidat
Poroesteaita
jm
23
Tarhat
Jaloittelutarha, siat
m2
25 Piha- alue, sisältää sadekatoksen, lantavesien keräilyjärjestelmän ja seinämän
2
Jaloittelutarha, muut eläimet
m
18 Piha-alue, sisältää sadekatoksen, lantavesien keräilyjärjestelmän ja aidat
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Kasvihuoneet
Kasvihuone, akryylikate
Kasvihuone, lasikate
Kasvihuone, muovikate

hum2
hum2
hum2

195
180
125

Kuivaamot
Kuivaamorakennus

hum2

280 Sisältää perustukset, rungon, vesikaton ja uunihuoneen, ei kuivainlaitteita
100 m3=siilon varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman, ei kuivainlaitteita

Moduulisiilo lämminilmakuivaimen yhteydessä
Lantavarastot
Allaslantala (maapatorakenne)
Kuivalantala, avoin
Kuivalantalan kiinteä vesikate ja seinät
Lietelantala, avoin
Lietelantala, avoin, vaijeripuristettu tai
vastaava
Lietelantalan kiinteä vesikate
Allas- tai lietelantalan kelluva kate

m3

m3
m3
m2
m3
m3

Allastilavuuden mukaan
12 Varastointitilavuuden mukaan
23
60 Vesikatteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
17
23

m2
m2

50 Katteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
20

Lämpökeskukset
Tekniikkatila
Polttoaineen varasto

hum2
hum2

Varastorakennukset ja siilot
Kylmävarasto

hum2

Tuotekäsittelyvarasto

hum2

Pakastevarasto
Pakastehuone
Varasto, eristämätön
Varasto, eristetty
Rehuvarasto, kylmä
Laakasiilo, avoin
Laakasiilo, katettu
Säilörehusiilo
Viljasiilo
Tuoreviljasiilo

hum2
hum2
hum2
hum2
hum2
m3
m3
m3
m3
m3

710
305
615 Perunat, juurikasvit, vihannekset, sienet, hedelmät ja marjat,
kasvihuonetuotteet tms. Sisältää jäähdytyslaitteet
440 Perunat, juurikasvit, vihannekset, sienet, hedelmät ja marjat,
kasvihuonetuotteet tms.
1 400 Sisältää kylmälaitteet
2 030 Sisältää kylmälaitteet <10m2
300
440
210
45 m3 = varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
80 m3 = varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
105 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
105 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman
120 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
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RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET

1.3. LAITEHINNASTO
Yksikkö

Euro
Täsmennykset
(alv 0 %)
Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia
ELÄINTILAT
Lypsykarjarakennus
Pihaton laitteet
Parsinavetan laitteet
Parsimatot ja -pedit
Nuorkarjarakennus
Pihaton laitteet
Parsinavetan laitteet
Parsimatot ja -pedit
Lihakarjarakennus, laitteet
Emakkosikala, laitteet

lypsylehmä
lypsylehmä
lypsylehmä

2 000 Sisältää lypsy- ja ruokintajärjestelmät sekä tilasäiliön
1 100 Sisältää lypsy- ja ruokintajärjestelmät sekä tilasäiliön
100 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä

nuori nauta
nuori nauta
nuori nauta
lihanauta
emakko

690
690
75
70
230

Kasvatusosasto, laitteet
Lihasikala, laitteet
Sian viilennyslaitteet

porsas <40kg
lihasika
sika

9
21
2

Hevostalli, laitteet
Lampola, laitteet
Vuohela, laitteet

hevonen
lammas, uuhi
vuohi, kuttu

0
0
0

Siipikarjakasvattamo, laitteet
Munituskanala, laitteet
Turkistarha, laitteet

broileri, kalkkuna
munituskana

Minkit
Minkkitarhan aitaus

jm

Minkkihäkki 350x848x460
Kiipeilyhäkki
Minkin pesäkoppi
Juottojärjestelmä, lämmitetty
Ketut
Kettutarhan aitaus

kpl
kpl
kpl
häkki

Kettuhäkki 1200x1070x720
Kettupesäkoppi
Juottojärjestelmä, lämmitetty

kpl
kpl
häkki

MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET
Kasvihuone, laitteet
Kasvihuoneen eristys- ja varjoverhot
Taimikasvihuoneiden rullapöydät
Yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjasto
Taimivalaistus

jm

m2
m2
m2

kW

Kiinteä kuivaamo, kylmäilma
Kiinteä kuivaamo, lämminilma

m3
m3

Vaunukuivuri

m3

Sisältää ruokintajärjestelmät
Sisältää ruokintajärjestelmät
Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
Sisältää ruokintajärjestelmät
Täyskasvuinen eläin. Sisältää ruokintajärjestelmät
seuraaville tiloille: Porsitusosasto, Joutilas- ja Ensikko-osasto, Astutusosasto
Sisältää ruokintajärjestelmät
Sisältää ruokintajärjestelmät
Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä. Laitteisto ei sisällä huonetilan lämmönsäätely- ja ilmanvaihtolaitteita
Juottolaitteistot sisältyvät tilojen yksikköhintoihin
Juottolaitteistot sisältyvät tilojen yksikköhintoihin
Juottolaitteistot sisältyvät tilojen yksikköhintoihin.
Lypsyjärjestelmät erillislaskelmana

1
8
0 Yksikkökustannukset sisältävät karsinat/häkit ja juottojärjestelmät
40 Aidan korkeus 2m verkko 25x25, yläreunassa peltisuoja, alareuna upotettu maahan 0,2m
44
64
18
10
40 Aidan korkeus 2m verkko 50x50, alareuna upotettu
maahan 0,2m
105 Sisältää ruokintakourun ja makuuhyllyn
45
16

17 Sisältää automatiikan
47
70

340
210 m3=kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja kanavat
1 400 m3=kuivaustilavuus, sisältää siilokuivurikoneiston,
esipuhdistimen, elevaattorin, ilmaputket ja lämmityslaitteiston, ei rakenteita eikä uunihuonetta
1 550 m3=kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja
ilmaputket

4386
Uusiutuvan polttoaineen lämmityslaitteistot <500kW
Uusiutuvan polttoaineen lämmityslaitteistot ≥500-2000kW
Lämmönjakokanava <100kW
Lämmönjakokanava ≥100kW

N:o 727
kW
kW
jm
jm

225 Sisältää kattilan, varaajan, mahd. hakepolttimen ja
piipun
185 Sisältää kattilan, varaajan, mahd. hakepolttimen ja
piipun
110 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
125 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt

4387

N:o 728

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa,
että maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain (225/2002) 69 a §:ssä
tarkoitettu, maatilalain (188/1977) mukaisten

myyntihintasaamisten ja lainojen korkona
käytettävä viitekorko on 1 päivästä lokakuuta
2009 lukien 1,45 prosenttia.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Hannu Porkola

4388

N:o 729

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa,
että poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain
muuttamisesta annetun lain (242/2002)

58 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asuntolainojen korkona käytettävä viitekorko on 1 päivästä lokakuuta 2009 lukien 1,45 prosenttia.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Hannu Porkola
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