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N:o 1012

Valtioneuvoston asetus
työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
muutetaan työsuojeluhallinnosta 12 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen (176/1993)
9 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 261/1997, seuraavasti:
9 §
Piiripäällikölle enintään kuukauden kestävän virkavapauden, johon hänellä on oikeus
lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää
piiripäällikön sijainen. Piiripäällikölle muissa
tapauksissa virkavapauden myöntää ministeriö. Muille työsuojelutoimiston virkamiehille

ja työsopimussuhteisille henkilöille virkavapauden tai sitä vastaavan vapauden työtehtävistä myöntää työsuojelutoimisto.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000
Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Johtaja Leo Suomaa

140—2000
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N:o 1013

Opetusministeriön asetus
Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2000

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1 §
Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n
1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita,
jotka Suomenlinnan hoitokunta hinnoittelee
liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) tilauspohjaiset konsultointi- ja asiantuntijapalvelut;
2) asuinhuoneistojen, toimitilojen, alueiden
ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoliseen
käyttöön;

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut
painotuotteet;
4) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä
5) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.
2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2003.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2000
Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Hallitusneuvos Erkki Norbäck
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18
päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:
1 §
Soveltamisala
Tämä asetus koskee naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1254/1999,
jäljempänä markkinajärjestelyasetus, säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista teurastusperusteisiin palkkioihin ja lisätukeen.
Teurastusperusteisista palkkioista ja niiden
saamiseksi tehtävien hakemusten toimittamistavasta sekä kansallisista enimmäismääristä
säädetään lisäksi naudanliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 2342/1999, jäljempänä soveltamisasetus.
Nautaeläinten pitäjien velvollisuudesta ilmoittaa tapahtumatietojen päivämäärät automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävään tietokantaan (eläintunnisterekisteri)
säädetään nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä
naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakolli-

sesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000, jäljempänä rekisteröintiasetus.
Tätä asetusta noudatetaan soveltuvin osin
myös myönnettäessä kansallista tukea teurastetuista hiehoista koko maassa ja teurastetuista sonneista alueilla C3 ja C4.
2 §
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) teurastusperusteisilla palkkioilla sellaisista markkinajärjestelyasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetyt palkkiokelpoisuuden edellytykset täyttävistä nautaeläimistä 1
päivästä tammikuuta 2001 alkaen myönnettävää teurastuspalkkiota ja lisätukea sekä 1
päivästä tammikuuta 2002 alkaen teurastusperusteisina myönnettäviä sonni- ja härkäpalkkioita, jotka Euroopan yhteisö rahoittaa
kokonaan;
2) teurastamolla Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymää teurastamoa sekä

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 21
Komission asetus (EY) N:o 2342/1999; EYVL N:o L 281, 4.11.1999, s. 30
Komission asetus (EY) N:o 1042/2000; EYVL N:o L 118, 19.5.2000, s. 4
Komission asetus (EY) N:o 1900/2000; EYVL N:o L 228, 8.9.2000, s. 25
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000; EYVL N:o L 204, 11.8.2000, s. 1
Komission asetus (ETY) N:o 3887/92; EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36
Komission asetus (EY) N:o 229/95; EYVL N:o L 27, 4.2.1995, s. 3
Komission asetus (EY) N:o 1648/95; EYVL N:o L 156, 7.7.1995, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 2015/95; EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 2
Komission asetus (EY) N:o 1678/98; EYVL N:o L 212, 30.7.1998, s. 23
Komission asetus (EY) N:o 2801/1999; EYVL N:o L 340, 31.12.1999, s. 29
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kunnan valvontaviranomaisen hyväksymää
teurastuspaikkaa.
Sonni- ja härkäpalkkio ovat vielä vuonna
2001 hakemisen jälkeiseen tilallapitoaikaan
perustuvia palkkioita. Sonni- ja härkäpalkkion hakuajoista on voimassa, mitä Euroopan
yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2001 annetussa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
(956/2000) säädetään.
3 §
Teurastamon toimittama tieto ja tuottajan
varmistusvelvollisuus
Teurastusperusteinen palkkio voidaan
myöntää, jos teurastamo on toimittanut eläintunnisterekisteriin tiedon nautaeläimen teurastuksesta.
Jos tuottaja haluaa yhden tai useamman
teurastusperusteisen palkkion teurastettavaksi
toimittamastaan nautaeläimestä, tuottajan on
varmistettava ennen teurastusta, että teurastamo on ilmoittanut osallistuvansa kysymyksessä olevaan teurastusperusteiseen palkkiojärjestelmään. Tuottajille jaettavassa hakuoppaassa ilmoitetaan niiden teurastamoiden nimet, jotka ovat määräajassa ilmoittaneet maa- ja metsätalousministeriölle, mihin
järjestelmiin ne osallistuvat.
4 §
Tuottajan osallistuminen teurastusperusteiseen palkkiojärjestelmään
Tuottajan on toimitettava ilmoitus osallistumisestaan teurastusperusteiseen palkkiojärjestelmään (osallistumisilmoitus) 11 §:ssä
tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään samana päivänä kuin ensimmäinen nautaeläin,
josta palkkio halutaan, teurastetaan. Osallistumisilmoitus voi koskea yhtä tai useampaa
teurastusperusteista palkkiojärjestelmää.
Osallistumisilmoitus on tehtävä maa- ja
metsätalousministeriön lomakkeella numero
162 tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.
Osallistuminen palkkiojärjestelmään on
voimassa kysymyksessä olevan palkkiojärjestelmän lakkauttamiseen saakka, jollei tuottaja

tee muutoksia osallistumisilmoitukseensa tai
ilmoita nautakarjanpidon lopettamisesta.
Osallistuminen keskeytyy, jos tuottaja suljetaan palkkiojärjestelmän ulkopuolelle sen
takia, että tuottaja on tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta tehnyt virheitä, siten
kuin keskeytymisestä tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja
valvontajärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92, jäljempänä hallintoasetus, 10 e artiklan 1 kohdassa
säädetään.
5 §
Palkkioiden tallennusilmoitukset
Niistä palkkiokelpoisista nautaeläimistä,
joista yhteen tai useampaan teurastusperusteiseen palkkiojärjestelmään osallistuva tuottaja ja teurastamo ovat rekisteröintiasetuksessa säädettyjen velvoitteiden mukaisesti toimittaneet eläintunnisterekisteriin tapahtumatiedot, muodostetaan eläintunnisterekisteristä
tuottajakohtaiset teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoitukset. Tuottajan toimittamilla tapahtumatiedoilla tarkoitetaan tietoja,
joista säädetään rekisteröintiasetuksen 7 artiklassa. Teurastamon toimittamilla tapahtumatiedoilla tarkoitetaan teurastamotunnusta,
teurastetun nautaeläimen syntymätunnusta,
teurastusnumeroa ja -päivää, ruhopainoa sekä 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen myös
ruholuokkaa.
Teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoituksen muodostamisen edellytyksenä
on, että tuottaja on toimittanut 4 §:ssä
tarkoitetun ilmoituksen osallistumisesta yhteen tai useampaan teurastusperusteiseen
palkkiojärjestelmään.
Teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoituksena käytetään maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 152.
6 §
Velvollisuus ilmoitusten toimittamiseen
Teurastusperusteisissa palkkiojärjestelmissä palkkio myönnetään eläintunnisterekisteriin tallennettujen tietojen ja teurastustietojen

N:o 1014
perusteella palkkiokelpoisista nautaeläimistä 12 §:ssä tarkoitettujen valvontaseuraamusten soveltamisen jälkeen osallistumisilmoituksen toimittamisen perusteella.
Tuottajan on tarkastettava teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoitus ja korjattava muut kuin teurastustietoja koskevat
virheelliset tiedot eläintunnisterekisteriin. Jos
vain eläintunnisterekisteriin tallennetuissa tiedoissa on korjattavaa, ilmoituslomaketta ei
tarvitse toimittaa 11 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle.
Ainoastaan teurastustietojen täydentämisen
tai korjaamisen yhteydessä taikka mahdollisessa yhdestä tai useammasta teurastusperusteisesta palkkiosta kieltäytymisen yhteydessä
on toimitettava erillinen ilmoituslomake 11
§:ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Ilmoituslomake on toimitettava siten kuin 7 tai 8 §:ssä
säädetään.
7 §
Palkkioiden tallennusilmoitukseen sisältyvien
teurastustietojen täydennykset ja korjaukset
Jos teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoituksesta puuttuu kysymyksessä
olevaan teurastusperusteiseen palkkiojärjestelmään osallistuvaksi ilmoittautuneeseen
teurastamoon teurastettavaksi toimitetun nautaeläimen teurastustietoja tai niissä on virheitä, tuottajan on pyydettävä tietojen täydentämistä tai korjaamista 11 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta.
Täydennysilmoitus on tehtävä niistä teurastetuista nautaeläimistä, joiden teurastustiedot puuttuvat teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoituksesta. Korjausilmoitus
on tehtävä niistä teurastetuista nautaeläimistä,
joiden teurastustiedoissa on virheitä teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoituksessa. Täydennys- ja korjausilmoitus on
tehtävä erillisellä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 153 tai maa- ja
metsätalousministeriön vahvistaman kaavan
mukaisella atk-tulosteella.
Täydennys- ja korjausilmoituksen palautusajasta on voimassa, mitä Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden
hakuajoista erikseen vuosittain annettavassa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
säädetään.
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Täydennys- ja korjausilmoitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä teurastettua nautaeläintä koskeva teurastuskuitti.
8 §
Ilmoitus palkkiosta kieltäytymisestä
Jos tuottaja ei halua yhtä tai useampaa
teurastusperusteista palkkiota teurastusperusteisten palkkioiden tallennusilmoituksessa
mainitusta nautaeläimestä, tuottajan on toimitettava allekirjoitettu kieltäytymisilmoitus
11 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle. Kieltäytymisilmoituksessa on yksilöitävä eläin ja
teurastusperusteinen palkkio, jota kieltäytyminen koskee. Kieltäytymisilmoitus on tehtävä erillisellä maa- ja metsätalousministeriön
lomakkeella numero 163 tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.
Kieltäytymisilmoituksen palautusajasta on
voimassa, mitä Euroopan yhteisön kokonaan
rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista
erikseen vuosittain annettavassa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa säädetään.
9 §
Vientieläimet
Teurastusperusteisista palkkioista sonni- ja
härkäpalkkio myönnetään 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen myös vietäessä palkkiokelpoisia eläimiä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. Tuottajan on tehtävä hakemus ja ilmoitus 11 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle noudattaen, mitä niistä soveltamisasetuksen 8 artiklan 6 kohdassa säädetään.
10 §
Lisätuki
Markkinajärjestelyasetuksen liitteessä IV
vahvistettujen yleisten määrien rajoissa
myönnetään lisätukea teurastuspalkkiokelpoisille:
1) hiehoille, joiden ruhopaino on vähintään
160 kiloa;
2) sonneille ja härille, joiden ruhopaino on
vähintään 270 kiloa.
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11 §
Ilmoitusten toimittaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettuja palkkioita
koskevat ilmoitukset ja hakemukset liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella
maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei
ole talouskeskusta, ilmoitukset toimitetaan
sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.
12 §
Valvontaseuraamukset
Teurastusperusteisiin palkkioihin vaikuttavat seuraamukset, joista säädetään hallintoasetuksen 10 ja 10 a—10 g artiklassa.
13 §
Muutoksenhaku
Kunnan

maaseutuelinkeinoviranomaisen

päätökseen teurastusperusteista palkkiota ja
lisätukea koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa
(1336/1992) säädetään.
14 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001.
Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamasta teurastuspalkkiosta ja lisätuesta 7 päivänä joulukuuta 1999
annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös
(1159/1999). Päätöstä sovelletaan kuitenkin
vuonna 2000 teurastetuista nautaeläimistä
haettavaan ja myönnettävään teurastuspalkkioon ja lisätukeen.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
tuettavissa rakennusinvestoinneissa hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999
annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 7 §:n 3 momentin nojalla:
1 §
Tarkoitus ja soveltamisala
Tällä asetuksella vahvistetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) nojalla
tuettavassa rakentamisessa hyväksyttävät yksikkökustannukset. Yksikkökustannusten hyväksymisen tarkoituksena on ohjata tuettavaa
rakentamista rakenteiltaan ja teknisiltä varusteiltaan taloudellisten ja tilankäytöltään tarkoituksenmukaisten rakennusten toteutumiseksi.
2 §
Hyväksyttävät yksikkökustannukset
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain 7 §:n 3
momentin mukaiset rakentamisessa hyväksyttävät yksikkökustannukset laskentaperusteineen on lueteltu tämän asetuksen liitteessä.
3 §
Yksikkökustannusten ylittäminen
Rakennuksen kustannusarvio ei saa ylittää
hyväksyttyä yksikkökustannusta enempää
kuin 25 prosenttia.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, työvoima- ja elinkeinokeskus voi hyväksyä enintään 40 prosentin ylityksen yksikkökustannuksiin, jos hankkeen kannattavuus pystytään osoittamaan ja:
1) tuettava hanke palvelee tutkimusta tai
tuotekehitystä tai on uuden rakentamistekniikan tai maatila-arkkitehtuurin kehittämistä
palveleva koerakentamiskohde;
2) ylitys aiheutuu sellaisen uuden rakennustekniikan, erityisesti puun ja muiden uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien rakennusaineiden käyttämisestä, joka ei vielä ole
laajasti käytössä, mutta jolla voidaan katsoa
olevan käyttömahdollisuuksia maatilarakentamisessa ja jonka soveltuvuus käyttötarkoitukseen on varmistettu; tai
3) ylitys perustuu rakennuskustannuksiin
vaikuttavan tuotantoon tai toimintaan liittyvän uuden teknologian käyttämiseen, joka ei
sisälly voimassaoleviin yksikkökustannuksiin
ja joka liittyy tuotantokustannusten alentamiseen, tuotteiden laadun tai työolosuhteiden
parantamiseen, eläinten hyvinvoinnin tai ympäristön suojelun edistämiseen taikka energian säästöön. Tässä tarkoitetun uuden teknologian toimivuudesta on oltava tutkimustai testaustietoa tai sen toimivuudesta ja
käyttökelpoisuudesta on oltava muulla tavoin
todettava varmuus.

2624

N:o 1015
4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä
joulukuuta 2000.
Tällä asetuksella kumotaan maa- ja met-

sätalousministeriön 18 päivänä helmikuuta
2000 vahvistamat ohjekustannukset ja maatilahallituksen yleiskirjeen 1313/50/91 MRO
E1 rakennustalous ohjekustannusten käyttöä
ja ylitystä koskevat kohdat 2.1 ja 2.2.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Rakennusneuvos Pertti Toivari

N:o 1015
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LIITE 1

RAKENNUSTEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET
MERKINNÄT

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIT 1995=100

hym²
Em
K
Br
Ka
An
Ha
U

Maatalouden tuotantorakennukset (12'99)
108,0
Asuinrakennukset (12'99 pientalo)
108.4
Keskituntiansio kuluineen 80 mk/h
Rakennustarvikkeet keskimääräisten hintojen mukaan
Arvonlisäverolliset kustannukset on esitetty rasteroituina

rakennustilan hyötyala
tuotannossa olevien emakkojen lukumäärä
kanojen lukumäärä
broilerien lukumäärä
täysikasvuisten kalkkunoiden lukumäärä
täysikasvuisten ankkojen lukumäärä
täysikasvuisten hanhien lukumäärä
uuhien lukumäärä

He

hevosten lukumäärä

M
Ke
Su
Nu
jm
hl

minkkinaaraiden lukumäärä
kettunaaraiden lukumäärä
supinaaraiden lukumäärä
nutrianaaraiden lukumäärä
juoksumetrille
hehtolitra

Rakennustilaluokitus
numero

Tila

yksikkö

mk/yks yksik ylittäväl Täsmennykset tilakohtaiseen yksikkökustannukseen.
köön tä osalsaakka ta
mk/yks -

1000

ASUIN- JA MAJOITUSRAKENNUKSET

1100
1110

Asuinrakennukset, asuintilat
Yksiasuntoinen asuinrakennus

hym²

4600

50

1120

Moniasuntoinen asuinrakennus

hym²

4300

100

hym²

4600
3900

2970 MRO B1 mukaisen henkilömäärään perustuvan
lainoitettavan huoneistoalan perusteella
2970

Asuin- ja majoitusrakennuksiin liittyvät
huolto ja erikoistilat sekä varusteet:
Erillinen saunarakennus
Sauna ja pesuhuone
Pukuhuone
Asuinrakennuksen lämpökeskus
Kattilahuone
Polttoainevarasto
Asuinrakennusten lämmönkehitys
Suora sähkölämmitys ja käyttöveden varaaja

2

hym²
hym²
hym²

3200
1700

7
15

900
650 Ala < 100 m²

erä

12500

Lämmönjakolaitteisto sisältyy rakennuksen tilakustannukseen

Varaava sähkölämmitys

erä

19000

Lämmönjakolaitteisto sisältyy rakennuksen tilakustannukseen

Puukeskuslämmitys < 25 kW
Öljykeskuslämmitys
Lämmitykseen käytettävä varaava tulisija
Kivirak. puulämm. liesi-leivinuuni yhdistelmä
Puulämmitteinen keittiöliesi
Puulämmitteinen kiuas

erä

40000
26000
13000
12000
5000
2600

Sisältää kattilan, varaajan, hormin
Sisältää kattilan, polttimen, hormin, öljysäiliön
Sisältää hormin
Sisältää hormin
Sisältää hormin
Sisältää hormin

400301/140

erä
kpl
kpl
kpl
kpl

2626

N:o 1015

Rakennustilaluokitus
numero

Tila

1200

Maatilamatkailurakennukset, asuintilat

1220

Lomarakennus, ympärivuotinen käyttö
Lomarakennus, kesäkäyttöinen

1230

yksikkö

hym²
hym²

mk/yks yksik ylittäväl Täsmennykset tilakohtaiseen yksikkökustannukseen.
köön tä osalsaakka ta
mk/yks -

4300
3800

20
20

2460
2000

Maatilamatkailurakennusten MALO laatuluokituksen mukaiset varusteet ja laitteet
A. Mökkiluokitus
Laatuluokka I
Laatuluokka II
Laatuluokka III
Laatuluokka IV
Laatuluokka V

erä

7500
10500
23000
30000
41000

erä

5200

Lämmitykseen käytettävä varaava tulisija
Takka, ei varaava tulisija
Puulämmitteinen kiuas

kpl

11800
5200
2300

Poronhoitoon tai kalastukseenliittyvät
työpaikka-asunnot, asuintilat

hym²

B. Aamiaismajoitusluokitus
Laatuluokka V

1300-1400

Sisältää luokituksen mukaisen valaistuksen, veden, saniteettitilojen, saunatilojen pesutilojen ja
keittiötilojen varusteineen lisäkustannuksen neliöpohjaiseen kustannukseen.
erä
erä
erä
erä

kpl
kpl

2500

1500

Muut majoitusrakennukset

2000

KOTIELÄINRAKENNUKSET

2100
2110-2130

Lypsykarjarakennukset
Parsinavetat sekä lämpimät pihatot, eläinhalli lypsylehmä 15400

2140, 2150

Kylmät pihatot, eläinhalli

Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat, lämmin tila
Nuoren karjan tilat, lämmin tila

2104

2105

Huoneistoala > 12 m²
Huoneistoala > 12 m²
Huoneistoala > 24 m²
Huoneistoala > 24 m²
Huoneistoala > 42 m²

Huonetta/huoneistoa kohden

20

2000

Lasketaan kuten lähin vastaava rakennus

Sisältää uudistukseen liittyvän nuoreläinkannan
tilat sekä toimintainvestoinnit ja sos.tilat ymv.
Kustannukset lasketaan tuotantokiintiön mukaisten parsipaikkojen mukaan.

lypsylehmä

10200

Sisältää uudistukseen liittyvän nuoreläinkannan
tilat sekä toimintainvestoinnit ja sos.tilat ymv.
Kustannukset lasketaan tuotantokiintiön mukaisten parsipaikkojen mukaan.

kpl

12300

Toiminnan vaatimat sairas- ja poikimakarsinat,
kts. MMM-RMO C1, taulukko 1.

hym²

1200

Lypsyasema laitteineen

lypsylehmä

5200

40

Parsinavetan putkilypsylaitteet

lypsylehmä

3100

10

530

Maitohuone

lypsylehmä

1450

40

500 Varusteineen, ei sisällä tilasäiliötä

Automaattinen säilörehunjakovaunu

lypsylehmä

1500

40

200 Vain peruskorjaus/laajennushankkeissa

Automaattinen väkirehunjakovaunu

lypsylehmä

1000

20

100 Vain peruskorjaus/laajennushankkeissa

Tilasäiliö

lypsylehmä

3100

10

530

Pesuautomaatti

erä

10000

Vain peruskorjaus/laajennushankkeissa. Pintaala enintään 50% lypsylehmien vaatimasta alasta. Sisältää toimintainvestoinnit
3000 Sisältää tila- ja laitekustannukset

N:o 1015

Rakennustilaluokitus
numero

2200

Tila

yksikkö

2627

mk/yks yksik ylittäväl Täsmennykset tilakohtaiseen yksikkökustannukseen.
köön tä osalsaakka ta
mk/yks -

Lihakarjarakennukset
Parsi- ja karsinakasvattamot, lämmin

hym²

1430

200

1130 Eläinhallin hyötyalan mukaan. Sisältää kalusteet
ja toimintainvestoinnit

2240

Täytepohjakasvattamot

hym²

820

120

610 Eläinhallin hyötyalan mukaan. Sisältää kalusteet
ja toimintainvestoinnit

2300
2310

Sikatalouden rakennukset
Lihasikalat, perinteinen karsinajärjestelmä

hym²

2000

200

1400 Eläinhallin hyötyalan mukaan. Sisältää kalusteet
ja ruokintalaitteet. Pinta-alavaatimukset kts.
MMM:n yleiskirje 4417/559/96

2340

Lihasikalat, täytepohjajärjestelmä

hym²

1500

200

1200 Eläinhallin hyötyalan mukaan. Sisältää kalusteet
ja ruokintalaitteet. Pinta-alavaatimukset kts.
MMM:n yleiskirje 4417/559/96

2320

Porsitussikalat, perinteinen karsinajärjestelmä

hym²

2000

200

1400 Eläinhallin hyötyalan mukaan. Sisältää kalusteet
ja ruokintalaitteet

2322

Joutilaiden täytepohjajärjestelmä, täytepohjaala

hym²

1200

2320

Joutilaiden täytepohjajärjestelmä, muut karsina- ja eläintilat

hym²

2000

200

1400 Sisältää kalusteet, ruokintalaitteet

2306-2308

Sikatalouden rakennuksiin liittyvät lämpimät
varastotilat, lastaushuoneet ja sosiaalitilat

hym²

1150

2400

Siipikarjatalouden rakennukset
Munituskanalat ja jalostuskanalat, häkkijärjestelmä

2210-2220

2410, 2430
2420
2440
2450
2451
2460
2405
2406

Lattiakanalat, munituskanala
Broilerikanalat, täytepohja
Kalkkunakasvattamo
Kalkkunamunittamo
Ankka- ja hanhikasvattamo

hym²

Munahuoneet
Siipikarjarakennuksiin liittyvät lämpimät varastotilat ja rehukeskukset

hym²

2471

Mehiläistalouden rakennukset
Mehiläispesä

2500

Lammas- ja porotalouden rakennukset

2470

2510, 2520

2600
2650
2610-2630

2700
2710
2701
2720-2730

K

Lampolat ja vuohelat, eläinten tila
Hevostalouden rakennukset
Maneesit
Hevostallit

Turkistarhat
Uudisrakentaminen
Minkkitarhat
Minkkien varjotalo
Minkkitarhan aitaus
Kettu- ja supikoiratarhat
Kettujen varjotalo

hym²
hym²
hym²
hym²

420

500

1650
1500
1500
1650
1500

200
200
200
200
200

1130
970
970
1130
970

100

1500

hym²

1330
1150

kpl

1330

U

2200

hym²
He

930
28000

90 Sisältää toimintainvestoinnit
Sisältää toimintainvestoinnit
Sisältää toimintainvestoinnit
Sisältää toimintainvestoinnit
Sisältää toimintainvestoinnit
Sisältää toimintainvestoinnit

200
570
10 16000 Sisältää hoito- ja pesupaikan sekä muut liittyvät
tilat

jm

770
160

Häkkiriviä kohden, sisältää häkit ja juomakupit.
Aidan korkeus 2 m verkko 25x25, yläreunassa
peltisuoja, alareuna upotettu maahan 0,2 m

jm

670

Häkkiriviä kohden, sisältää häkit ja juomakupit

jm

2628

N:o 1015

Rakennustilaluokitus
numero

Tila

yksikkö

mk/yks yksik ylittäväl Täsmennykset tilakohtaiseen yksikkökustannukseen.
köön tä osalsaakka ta
mk/yks -

2701

Kettutarhan aitaus

2740

Nutriatarhat
Nutriatarha, eläinhalli

hym²

1200

100

Minkki- ja kettuhallit

hym²

800

100

varjotalo jm

310

kpl

175
47
35

jm

120

Aidan korkeus 2 m verkko 50x50, alareuna upotettu 0,2m
1000 Lämmin tila, sisältää karsinat/häkit ja juottojärjestelmän
600

Turkistarhojen peruskorjaus
Varjotaloperustuksen korotus, soratäyttö,
tiivistekelmu ja salaojitus
Minkkitarhat
Minkkihäkki 350x848x460
Minkin pesäkoppi
Juottojärjestelmä, lämmitetty
Kettutarhat
Kettuhäkki 1200x1070x720+makuuhylly
Kettupesäkoppi
Juottojärjestelmä, lämmitetty
Ruokintakouru, teräs
2800

kpl
häkki

kpl
kpl
häkki
jm

vakio potenssi

Kustannus = vakio x tilavuus potenssiin 0,6

Lietelantavarasto < 500 m³, virtsa-, puristenestesäiliö, jaloittelupihan keräilykaivo

m³

1690

0,6

Maahan upotettu, maan vastapaineeseen perustuva säiliö V < 500 m³

Lietelantavarasto > 500 m³
Muovi- ja kumikelmurakenteiset liete- ja virtsasäiliöt

m³
m³

2000
1230

0,6
0,6

Maan päällinen tai muu vetoa kestävä säiliö

2811
2820

Kiinteän lannan varasto, kuivalantala

m³

1500

0,6

Tilavuus lantamäärän mukaan

2840

Eläinten jaloittelupiha sekä turve/liete kompostin varastointialusta, tiivispohjainen

m²

75

100

Lietelantalan vesikate, kiinteä

m²

180

Liete/virtsasäiliön kelluva kate

m²

100

Kuivalantalan vesikattorakenne

m²

330

Virtsasäiliön betonikansi

m²

240

Eläinten ulko- ja jaloittelualueen aita, puurakenteinen

jm

70

2810, 2830

2900

Ympäristönhuoltotilat

290
185
60
100

55 Turvelietekompostin sekoittamisen aluslaatta
lasketaan kuivalantalan mukaan
Lantalan alan mukaan, seinärakenteet sisältyvät
kustannukseen
Katteen rakenteen on mahdollistettava sadeveden poisto katteen päältä
Lantalan alan mukaan, seinärakenteet sisältyvät
kustannukseen

Aidan korkeus 1,3 m, puiteväli 0,25 m

Tilaryhmään 2 kuuluvat huolto- ja erikoistilat
Tuotteiden käsittely- ja varasto- ja erikoistilat
sekä toimisto- ja sosiaalitilat, jotka eivät
sisälly tuotantoyksikköpohj. kustannukseen

hym²

1800

50

1100 Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala < 100 hym²

N:o 1015

Rakennustilaluokitus
numero

Tila

yksikkö

2629

mk/yks yksik ylittäväl Täsmennykset tilakohtaiseen yksikkökustannukseen.
köön tä osalsaakka ta
mk/yks -

3000

KASVINVILJELYRAKENNUKSET

3100
3120

Viljan kuivaamot ja viljavarastot
Kylmäilmakuivaamo, muun rak. yhteydessä

m³

1250

30

620 Kuivurin kapasiteetin mukaan, sisältää rakennuksen kustannukset kuivaamon osalta

3113

Lämminilmakuivuri, siilokuivuri, koneisto

hl

1300

50

200 Sisältää kennoston, yläsäiliön, elevaattorin, esipuhdistimen, viljaputket, ilmaputket, automatiikan. Mittausperuste: kuivaussiilon kokonaistilavuus

3111

Kuivaamon modulisiilot

m³

450

50

260 Itsekantava, sis. siilopohjat

3115

Lämminilmakuivaamon lämmityslaitteisto
(öljy)

kW

310

100

Lämminilmakuivuri, katto- ja seinärakenteet

brm²

420

Lämminilmakuivuri, perustukset, alleajettava

brm²

1550

100

1250 Perustusrakenteen korkeus > 4,2 m

Lämminilmakuivuri, perustukset, alap. tyhjennys

brm²

1050

100

720 Perustusrakenteen korkeus > 1,8 m

Lämminilmakuivuri, perustukset, matalaperustus

brm²

410

100

310 Tasalattiamallit

3131

Viljavarastot, erillinen katettu siilorakennus

m³

700

50

3132

Viljavarasto, pyöreä teräsrakenteinen
Viljasiilo muun rakenn. yhteydessä
Kaasutiivis viljavarasto
Nurmirehuvarastot
Heinävarastot
- asfalttilattia, vähennys
Heinäkuivurin lattiarakenne, sis. puhaltimen
Säilörehuvarastotila, kattamaton
Säilörehuvarastotila, katettu ja säilörehutornit

m³

410
400
400

50
30
200

175 Katettu, sis. perustuskustannukset
130 Ei sisällä ymp. rakennuksen kustannuksia
270 Sisältää täyttölietson ja purkausruuvin

120

610 Varastointikorkeus > 4 m, betonilattia

m³

810
-50
270
250
420

30
200
200

125 Kuivurilattian alan mukaan
145 Mittausperuste: teoreettinen rehukuutiomäärä
350 Katetun siilon seinät h>3m. Tornin kustannus
sisältää täyttö- ja purkulaitteet.

m²

150

100

125

m³

1400

30

550 Varastoitavan tuotteen tilav. Mukaan. Sisältää
jäähdytyslaitteet

hym²

570

200

510 Hinnat sisältävät normaaliautomatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet

3133
3140

3200
3210
3221
3230
3230, 3240
3250

3300
3310-3340

3400
3413

Säilörehutila, tiivispohjainen alusta
Juurikasvi- ja salaattivarastot
Peruna- ja muut juurikasvivarastot
Kasvihuoneet ja sienikasvattamot
Kasvihuone, liimapuurunko, 2-kertainen
muovikalvokate

m³
m³
hym²
hym²
m²
m³

100 Sisältää uunihuoneen rakenteet, öljysäiliön, uunin, polttimen, sähkökeskuksen ja automatiikan

200 Puu- tai teräsrakenteinen siilo sisältää rakennuksen kustannukset

3411

Kasvihuone, teräsrunko, lasikate ja kovamuovinen kerroslevy seinissä

hym²

920

200

640 Hinnat sisältävät normaaliautomatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet

3413

Kasvihuone, teräsrunko, kovamuovinen kerroslevy katossa ja seinissä

hym²

1000

200

670 Hinnat sisältävät normaaliautomatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet

3431

Kasvihuone, liimapuurunko, 1-2 kertainen
muovikalvokate

hym²

450

200

280 Ei automatiikkaa, kevyt pilariperustus

3440

Sienien kasvatustila, lämmin tila

hym²

1700

50

m²

90
2700
250

500
10
250

3417-3
3417-4
3415-1

Kasvihuoneiden erityisrakenteet ja lämmönkehitys
Kasvihuoneen eristys- ja varjoverhot
Kosteudenpoistaja
Lämmityskattila, kevytpolttoöljy

kg/h
kW

1130

65 sisältää automatiikan
600 sis. putkistot ja automatiikan
60 sis. poltinautomatiikan ja polttoainesäiliön

2630

Rakennustilaluokitus
numero

N:o 1015

Tila

yksikkö

mk/yks yksik ylittäväl Täsmennykset tilakohtaiseen yksikkökustannukseen.
köön tä osalsaakka ta
mk/yks -

Lämmityskattila, raskas polttoöljy
Lämmityskattilat, teho > 1500 kW
Lämminilmakehitin
Taimikasvihuoneiden rullapöydät
Taimivalaistus
Hedelmän- ja marjanviljelyrakennukset

kW

270

500

kW

200

kW

170
120
2400

3510, 3520

Hedelmä- ja marjavarastot

m³

1400

30

3100-3500

Kasvinviljelyrakennuksiin kuuluvat huolto- ja erikoistilat.

3302-3502

Lämpimät tuotteen ja tarvikkeiden käsittelytilat, puhdistus, punnitus, lajittelu ym. sekä
toimisto ja sosiaalitilat.

m²

1800

50

1200

Varasto, lämmöneristämätön
Kylmä- ja pakastushuone

m²

1300
4100

20
5

700 Alle 100 m²
3600 Sisältää kylmäkoneet

120

hym²

810
-50
-80
1800

50

1200 Korjaamotilan korkeus 3,5 m. Varustetaan öljynerotuskaivolla. Sis. lämmönjakolaitteet. Ala < 100
m²

hym²

3300

20

1850 Valmistukseen tarvittavat koneet ja laitteet kuuluvat toimintainvestointeihin.

Kotileipomot, kotijuustolat, mehuvalmistamot,
tuott. käsitt. tila erillinen rakennus

hym²

4100

40

1850 Yli 100 m² hankkeet erillisselvityksen perusteella

4250

Kotiteurastamot, liha- ja kalatuotevalmistamot, teurastustilat, tuotteiden käsittelytilat

hym²

4700

50

2550 Erillinen rakennus

4260

Juures- ja vihannespakkaamot erillinen rakennus, lämmin tila

hym²

1800

50

1200 Ei sisällä pakkaukseen liityviä koneita ja laitteita.

Maataloustuotteiden jalostukseen liittyvät
muut lämpimät tilat

hym²

1250

hym²
hym²

1300
3200

20
20

700 alle 100 m², suuremmat konevaraston mukaan
1500

kW

2000

20

520 Lämmitysteho määrätään rakennusten lämpötehotarpeen mukaan. Sisältää kattilan, varaajan,
mahd. hakepolttimen ja savupiipun

kW

1500

20

170 Sisältää kattilan, polttimen, piipun ja nestemäisen
poltoaineen säiliön

m

300
400
1800

3415-2
3415-4
3417-1
3417-2

3500

3510
3511, 3521,
3516, 3526

4000

MUUT MAATALOUSRAKENN.

4100

Maatalouskonekorjaamot, konevarastot

4110

Maatalouskonevarasto
- asfalttilattia, vähennys
- soralattia, vähennys
Maatalouskonekorjaamo, lämmin

4120

4200
4210-4220

4210-4220

4300

Maataloustuotteiden jalostustilat
Kotileipomot, kotijuustolat, mehuvalmistamot
tuotteiden käsittelytila muun rakenn. yhteydessä

4301-1

Energiantuotantotilat
Lämpökeskus, teho < 250 kW
Polttoaineen varastotila
Kattila- ja syöttöhuone/-siilo
Lämmityslaitteistot
Lämmityslaite uusiutuva polttoaine

4301-2

Lämmityslaite fossiilinen polttoaine

4310
4313
4316

4302

Lämmönjakokanava < 20 kW
Lämmönjakokanava > 20 kW
Kotieläinrakennusten lämmönvaihtimet

m²

m²

hym²
hym²
hym²

m
kW

10

65 sis. poltinautomatiikan ja polttoainesäiliön
Erillislaskelman perusteella
130
2000 Sisältää sähköliittymän kustannukset

550 Varastoitavan tuotteen tilavuuden mukaan

610 Huonekorkeus > 4 m, betonilattia

Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
10

800

N:o 1015

Rakennustilaluokitus
numero

47
4710-4750
4100-4700

5000

Tila

yksikkö

2631

mk/yks yksik ylittäväl Täsmennykset tilakohtaiseen yksikkökustannukseen.
köön tä osalsaakka ta
mk/yks -

Käsi- ja kotiteollisuuden rakennukset
Hallirakennus, lämmöneristetty
Muihin maatalousrakennuksiin liittyvät
huolto- ja erikoistilat

hym²

1850

50

1130 Huonekorkeus > 3,5 m. Sis. lämmönjakolaitteet

Toimisto- ja sosiaalitilat
Varasto, lämmöneristämätön

hym²

2000
1300

20
20

.
1500 huoneistoala < 100 m² huone-alat < 25 m²
700 alle 100 m², suuremmat konevaraston mukaan

hym²

Tiet, sillat ja piharakenteet

Sillat, tiet ja tuotantopihan rakenteet mitoitetaan
maataloustraktorin ja 1/2 akselisen peräkärryn
aiheuttamille kuormitusyhdistelmille

Siltarakenteet. Mitoituskuormitus maataloustraktori ja 1/2 akselinen perävaunu kuormattuna

m²

720

Erityissuunnitelman perusteella. Mittausperuste:
siltakannen vapaan aukon vaakaprojektion pintaala

Peltotie, uudisrakenne, 3 m < leveys< 4 m

jm

70

Mittausperuste: pituus mitattuna tien keskilinjaa
pitkin. Sisältää piennarojat, kantava kerros 0,2 m.

Tuotantopihan päällystäminen

m²

70

Kulttuurihistoriallisen tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen kunnostus
ja asuinympäristön parantaminen
Rakennuksen korjaus ja julkisivun maalauskunnostus
Ikkunoiden korjaus ja maalauskunnostus
Oven maalauskunnostus
Peltikatteen maalauskunnostus

100

50 Kantava kerros 0,2 m
Rahoitettavilla toimenpiteillä ei tarkoiteta normaaleja vuosihuolto- ja uusintamaalaustöitä.

m²

37

Maalattavan alan mukaan, sisältää pohjatyöt

jm

75
82
36

Karmijuoksumetrille, sisältää vuorilaudat
Ovien pinta-ala
Katteen alan mukaan

m²
m²

2632

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 1016

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
eräistä ministeriön asetuksista
Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/200) 4 §:n nojalla:
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:
Asetuksen nimi

n:o

antopäivä

voimaantulo

MMM:n asetus kunnan hygienialain mukaisissa valvonta- ja tarkastustehtävissä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä pätevyydestä

19/EEO/2000

22.11.2000

1.1.2001

MMM:n asetus vieraista aineista eläimistä
saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20/EEO/2000

22.11.2000

1.1.2001

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin
(09)1601.
Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2000
Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Hallitussihteeri Erkki Arnkil

*) Komission direktiivi 2000/24/EY (32000L0024); EYVL N:o L 107, 4.5.2000, s. 28
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