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Jäsenyhdistykset
MTK-Uusimaalla oli kertomusvuonna 11 jäsenyhdistystä. Kuntaliitosten ja yhdistysten fuusioiden
myötä yhteistyö ja toiminta-alueet ovat laajentuneet entisten kuntarajojen ulkopuolelle.
Jäsenyhdistysten lisäksi MTK-Uusimaalla oli kertomusvuonna 6 yhteisöjäsentä sekä 6 kunniajäsentä.
Jäsentiloja MTK-Uusimaan alueella oli kertomusvuonna 1812 kpl (sisältäen metsätilat).

Jäsenyhdistykset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunniajäsenet:
•
•
•
•
•
•

HELSINKI
ITÄ-UUSIMAA
KARJALOHJA-SAMMATTI
LAPINJÄRVI
LOHJAN SEUTU
MÄNTSÄLÄ
NURMIJÄRVI
ORIMATTILA
PORNAINEN
TUUSULAN SEUTU
VIHTI-KARKKILA

Yhteisöjäsenet:
•
•
•
•
•
•

Itikka Osuuskunta
Lihakunta
Lounais-Suomen Osuusteurastamo
Osuuskunta Länsi-Maito
Osuuskunta Tuottajain Maito
LähiTapiola Uusimaa

2

Matti Kalsola, Pornainen
Pirjo Lehmusvaara, Lohja
Arto Mela, Nummi-Pusula
Reijo Myyrinmaa, Nurmijärvi
Pentti Piipari, Heinola
Pekka Viljanen, Vihti

Kevätkokous 4.6.2021, etänä Teams sovelluksella
Liiton kevätkokous järjestettiin koronatilanteesta johtuen poikkeusmenettelyin vasta kesäkuussa.
Kokouksessa oli 29 osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kallepekka Toivonen.
Avauspuheessaan liiton puheenjohtaja Aleksis Kyrö kävi läpi poikkeusolosuhteiden vaikutuksia
kokoukseen sekä viljelijöitä puhututtaneita aiheita säästä järjestöuudistukseen ja CAP uudistukseen.
Puheenjohtaja kävi läpi myös liittomme erityispiirteitä. Vaikka liittomme on jäsenmäärältään yksi
pienimmistä, on meillä suuri valta, koska toimimme alueella, jossa sijaitsevat moni taho, joihin
haluamme vaikuttaa. Uudellamaalla suurimmat ongelmat liittyvät maan omistamiseen ja sen
suojaamiseen. Kaupunkien läheisyydessä maa- ja metsätalouteen kohdistuu maankäyttöön ja
suojeluun liittyvää painetta ja meidän tulee varmistaa maanomistajien etu. Puheenjohtaja kehotti
myös käyttämään äänioikeutta tulevissa kuntavaaleissa.
MTK:n järjestötoiminnan johtaja Perttu Pyykönen piti ajankohtaiskatsauksen järjestöremontin
tilanteesta. Järjestöuudistuksessa uudistettiin jäsenmaksujärjestelmän lisäksi paljon muutakin.
Koronan vuoksi jouduimme siirtymään etäkäytäntöihin, joka sujui hyvin. Jäsenkuntaa on tavoitettu
laajasti ja kustannustehokkaasti. Kasvokkain tapaamisia tarvitaan jatkossakin, mutta käyttöön jää
varmasti myös etäkäytäntöjä. Järjestöuudistuksen myötä uudistettiin myös koulutusstrategia. MTK:n
koulutukset ovat olleet pääasiassa järjestön toimintaan liittyviä luottamushenkilökoulutuksia, mutta
jatkossa koulutukset ovat jäsenpalvelua, joka tukee jäsenten elinkeino- ja yritystoimintaa.
Oivan rakentamisessa oli haasteita, eikä kaikki ei sujunut suunnitellusti. Käytössä oli monia eri
jäsenrekistereitä, joita käytettiin eri tavoin ja kun yhdistettiin yli 200 000 jäsenen tiedot, tuli
väistämättä haasteita. Eniten ongelmia tuli tilojen osalta, jotka olivat sekä tuottajayhdistyksen että
Mhy:n jäseniä. Tilojen yhdistäminen tapahtuu y-tunnuksen avulla, mutta tunnuksen puuttuessa tai
ollessa virheellinen laskut eivät yhdistyneet automaattisesti ja niitä jouduttiin yhdistämään käsin.
Pyykkönen korosti sitä, kuinka suuri työ yhdistyksissä on tehty ja kiitti luottamushenkilöitä siitä.
Keskusliiton johtokunta on tilannut selvityksen Oivasta ja siitä missä siinä onnistuttiin, missä
epäonnistuttiin ja mitä pitäisi tehdä, että jatkossa vältyttäisiin virheiltä.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus, jonka esitteli toiminnanjohtaja Matti Perälä.
Perälä esitteli liiton tilinpäätöksen tilintarkastaja- ja toiminnantarkastajalausunnot. Tilinpäätös
hyväksyttiin.

Syyskokous 16.12.2021 Hyria, Hyvinkää
Syyskokous pidettiin Hyria Hyvinkäällä ja paikalla oli 40 osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Mikael Lehtonen.
Avauspuheessaan liiton puheenjohtaja Aleksis Kyrö kävi läpi kulunutta vuotta sekä kertoi
ensimmäisestä vuodesta liiton puheenjohtajana. Yksi MTK:n haaste on näkymättömän
edunvalvontatyön tekeminen näkyväksi jäsenille ja viestinnän parantaminen. Puheenjohtaja nosti
esiin myös huolensa nuorten puuttumisen yhdistysten syyskokouksista. Hän kehotti
paikallisyhdistyksiä nostamaan nuoret esiin ja mukaan johtokuntaan sekä muihin luottamustehtäviin.
MTK:n lakimies Marica Twerin piti kokouksessa ajankohtaiskatsauksen, jossa hän kävi läpi
kilpailuoikeutta ja tuottajaorganisaatioita. Twerin kävi läpi mitä kilpailulainsäädäntö koskee ja avasi
mitä kielletty horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö ovat. Hän huomautti, että
markkinanedunvalvonnassa on pidettävä mielessä, että MTK ei saa sanoa mitä tuottajahinnan pitäisi
olla euromääräisesti. Twerin esitteli tuottajaorganisaatiota, jotka ovat tuottajien perustamia
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tuottajien yhteenliittymä. Niillä pyritään vahvistamaan maataloustuottajien asemaa
elintarvikeketjussa ja lisäämään maataloustuotteiden markkinoiden vakautta. Twerin kertoi myös
mitä tuottajaorganisaatiolta vaaditaan toiminnan suhteen ja esitti mitkä ovat vähimmäisvaatimukset
niitä perustettaessa. Hän kävi myös läpi tuottajaorganisaation ja osuuskunnan eroja.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2022, jonka esitteli toiminnanjohtaja
Matti Perälä. Kokouksessa vahvistettiin liiton talousarvio, palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2022.
Luottamushenkilövalinnat: Liiton sääntöjen mukaisesti syyskokous valitsi johtokunnan
puheenjohtajaksi Aleksis Kyrön Orimattilasta. Johtokunnan erovuoroisista Mikko Mäkelä MTK-VihtiKarkkilasta ja Elmeri Nieminen MTK-Itä-Uudeltamaalta valittiin jatkamaan tehtävässään.
Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Pauliina Pakkasmaa MTK-Lohjan Seudusta, Samu Vildén MTKOrimattilasta ja Ulla Onnila MTK-Lapinjärveltä.

Johtokunta kokoukset, kokoonpano, vastuualueet
MTK-Uusimaan johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa. Ensimmäisessä
kokouksessa valittiin Aleksis Kyrön rinnalle johtokunnan varapuheenjohtajaksi Jyri Mela.
Vuoden 2021 erityispiirteenä jatkui vuodesta 2020 alkanut koronapandemia. Vuoden 2021 aikana
järjestölliset toimintamallit pohjautuivat pitkälti etänä toteuttaviin malleihin koronan hillitsemiseksi
asetettujen kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten mukaisesti. Tämä merkitsi liiton toimihenkilöiden
osalta etätyöskentelyä ja paikalla pidettävien kokousten järjestämistä etäkokouksina. Johtokunnan
kokouksiin oli mahdollista osallistua sekä etäyhteydellä että soveltuvin osin myös paikan päällä.
Vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi MTK:n uuden jäsenrekisterijärjestelmän Oiva:n osalta. Uuden
jäsenrekisterin käyttöönottoon liittyi alussa merkittäviä haasteita, jotka työllistivät niin yhdistysten
jäsenrekistereistä vastanneita kuin liiton toimihenkilöitä.
Vuoden aikana MTK-Uusimaa jätti yhdessä muiden uusmaalaisten maanomistajajärjestöjen kanssa
valituksen Uudenmaan maakuntakaavauudistuksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukseen
osallistuivat niin paikalliset Mhy:t kuin SLC Nyland. Valitukseen osallistuvat lisäksi sekä SLC että MTK.
Johtokunnan jäsenet 2021
Kyrö Aleksis (2021-) Orimattila pj.
Yleisedunvalvonta, järjestötyö

Lepola Antti (2020-) Mäntsälä
Kasvinviljely; siemenv. ja erikoiskasvit
Leuku Marja-Leena (2016-) Lapinjärvi
Kotieläintuotanto; maito, Sosiaaliturva

Mela Jyri (2010-) Lohjan Seutu
Yleisedunvalvonta

Mäkelä Mikko (2019-) Vihti-Karkkila,
Ympäristöasiat Länsi-Uusimaa

Heikkilä Esa (2012-) Tuusulan Seutu
Luomutuotanto, ympäristöasiat; Keski-Uusimaa

Nieminen Elmeri (2019-) Itä-Uusimaa
Kasvinviljely; rehu- ja leipävilja, luomutuotanto

Koivisto Markku (2015-) Orimattila
Maaseutuyrittäjyys

Ollikkala Veera (2020-) Vihti-Karkkila
Kotieläintuotanto; liha, nuorten toiminta

Kurki Sanna (2020-) Itä-Uusimaa
Ympäristöasiat; Itä-Uusimaa,
maaseutuyrittäjyys

Pekkala Eero (2017-) Nurmijärvi
Kotieläintuotanto; liha

Lehtonen Jukka (2021-) Lohjan Seutu
Kotieläintuotanto; liha
Johtokunnan työskentelyyn otti osaa myös johtokunnan ulkopuolisena henkilönä MTK:n 3.
puheenjohtaja Markus Eerola ja MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen.
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Hankkeet & hankeyhteistyö
Boosti Uusimaa-Nyland (MTK-Uusimaa, SLC-Nyland)
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on MTK Uusimaa. SLC Nyland toimii hankkeen
yhteistyökumppanina tuensiirtosopimuksen kautta. Hankkeella on n. 46 000 euron rahoitus
maaseutuohjelmasta.
Hankkeen toiminta-aika on 1.7.2020–31.12.2021. Hanke sai jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. Hankkeen
päätoimenpiteinä on kaikille nuorille maaseutuyrittäjille avoimet koulutustilaisuudet, joissa jaetaan
uutta tietoa ja ajatuksia. Toiminta on jaettu kahteen teemaan: Maatilan kehittäminen ja
verkostoituminen ja lisäksi koko hankkeen läpileikkaavana teemana on hyvinvointi. Kummastakin
pääteemasta pyritään järjestämään kaksi koulutustilaisuutta vuodessa.

#Uusimaaseutu yhteistyö- ja tiedonvälityshanke (HAMK, Novia)
Ammattikorkeakoulujen hankkeen (1.3.2018-31.12.2021) tavoitteena oli keskittää Uudenmaan
maaseutuohjelman viestintää; viestiä sen mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta kattavasti eri
kohderyhmille monien eri kanavien kautta. Maaseutuohjelman vaikuttavuus ja sen mittaaminen oli
myös yksi ohjelmaviestinnän tavoitteista. Tuottajaliitot (MTK-Uusimaa ja SLC Nyland) olivat mukana
hankkeen ohjauksessa ja erityisesti tuki-infotilaisuuksien järjestelyissä. Projektipäällikkönä
hankkeessa toimi Ammi Malkamäki.

Muut tapahtumat ja tilaisuudet
KEVÄT

SYKSY

• MPK varautumisen jatkokurssi alkoi
17.1.2021 ja jatkui koko vuoden.
• Eläinten hyvinvointiwebinaari 13.1.
• Boosti Uusimaa-Nyland hankkeen talous- ja
verokoulutus 13.1.
• MTK-Uusimaan, -Hämeen ja -KaakkoisSuomen yhteinen verokoulutus 21.1.
• Maaseutunuorten keskiviikkokahvit jatkuivat
joka toinen viikko kevään ajan.
• Maaseutunuorten kevätparlamentti etä 13.1.
• Tuottajayhdistysten kevätkokouskierros
• Boosti Uusimaa-Nyland hankkeen tietopaketti
sukupolvenvaihdoksesta koulutus 6.4. ja 8.4.
• Uudenmaan tuki-info 13.4.
• Neuvonnallinen yhteistilaisuus 15.4.
• EU-avustaja koulutus etänä 21.4.
• Etelä-Suomen lomitusyksikön info 28.4.
• Pöytyän, Salon ja Vehmaan lomitusyksikköjen
yrittäjäinfo 8.6.
• Luottamushenkilökoulutus yhdistysten
puheenjohtajille ja sihteereille 17.6.
• Keudan stipendin luovutus 30.6.

• #ilmastotiekarttatoimeen tapahtuma
Säätytalolla 2.9.
• Luottamushenkilökoulutus yhdistysten
puheenjohtajille ja sihteereille 8.10.
• Boosti Uusimaa-Nyland hankkeen
hyvinvointipäivä 9.10.
• Uusmaalainen -jäsenlehti ilmestyi vk 41,
painos 2900 kpl
• Farmiliigatapahtuma Keuda Saaren kartanolla
25.10.
• Maaseutunuorten syysparlamentti
Uudellamaalla 29.-31.10.
• Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten?
järjestöllinen toimi Narinkkatorilla Helsingissä
17.11.
• Tuottajayhdistysten syyskokouskierros
• Maaseutunuorten pikkujoulut Riihimäellä
4.12.
• Boosti Uusimaa-Nyland hankkeen tilan
talouden suunnittelu -koulutus Lohjalla 7.12.
• Maaseutunuorten joulutulet 22.12.
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Lausunnot
Valituslupahakemus ja valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksiin Uudenmaan
maakuntakaavasta
Valituksessa vaadittiin, että kaava palautetaan uuteen valmisteluun. Valituksessa todetaan, että
kaavoitusprosessissa ei ole noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) velvoitteita
vuorovaikutteisesta kaavoitusprosessista eikä kaavamerkintöjen vaikutuksista maanomistajille ole
riittäviä selvityksiä.
Erityisesti suojelualueita (SL) koskeva kokonaisuus on puutteellinen ja epäselvä, sekä
kaavamerkintöjen että oikeusvaikutusten osalta. MRL ei myöskään salli, että maakuntakaavoituksen
myötä perustetaan suojelualueita. Kaavamääräykset estävät SL-alueilla normaalin, kestävän
metsätalouden harjoittamisen, sekä mahdollisuuden saada kemera-rahoitusta ja kannustimia
kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Kaavamääräyksillä on vaikutusta myös puun myyntiin, sillä
ostajat karttavat suojelumerkinnän saaneita alueita, vaikka suojelukriteerit eivät täyttyisikään.
Päätös ei myöskään takaa maanomistajalle minkäänlaista korvausta määräämisoikeuden
menettämisestä. Maakuntakaavan suojelumerkinnällä on erittäin suuri juridinen ja taloudellinen
merkitys SL-alueiden maanomistajille ja ne aiheuttavat kohtuutonta haittaa.
Kaavoitusprosessissa ei ole noudatettu MRL velvoitteita vuorovaikutteisesta kaavoitusprosessista.
Maanomistajia, joita suojelumerkinnät koskevat, ei ole kuultu. Maanomistajien kohtelu kaavan
valmistelussa ei ole myöskään ollut tasapuolista.
Valitukseen osallistui MTK-Uusimaa, SLC Nyland, Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa,
Metsänhoitoyhdistys Uusimaa ja Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret.
Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelma
Lausunnossa tuotiin esiin tarve löytää ratkaisukeinoja intressiristiriitoihin sekä korostettiin
tiedonvälityksen tärkeyttä. SWOT-analyysiin toivottiin lisäystä yhteiskunnallisen markkinapolitiikan
merkityksestä Uudenmaan maaseudun kehittäjänä. Kehittämissuunnitelmassa kirjoitettiin hyvin
alueluokittelun vaikutuksista EU-varojen jaon tasapuolisuuteen. Lausunnossa toivottiin tarkennusta
mihin maatalouden kannattavuuden heikentymistä verrataan ja haluttiin nostaa esille tekstissä oleva
kysymys siitä lisääkö kuluttajalähtöinen toiminta maataloustuotannon kannattavuutta. Lausunnossa
tuotiin esille myös yhtenäisten pelto- ja metsäalueiden huomioimisen tärkeys yhteiskunnallisessa
rakentamisessa sekä riistaan liittyvät mahdollisuudet sekä haasteet.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029
Lausunnossa huomautettiin, että investointiohjelmassa ei ole huomioitu maa- ja metsätalouden
erikoispiirteitä. Lausunnossa muistutettiin myös, että laajemman väyläverkoston tarve sekä
alemman asteen tieverkoston kunnossapidon tarve tulee huomioida jatkossakin Uudellamaalla.
Strategian vaikutusten arviointia pitäisi laajentaa, sillä se ei ole ollut kattavaa ja tulevaisuuden
kehityssuuntien ennakoinnissa olisi tarpeen tarkastella esim. koronaepidemian mukanaan tuomia
vaikutuksia. Lausunnossa nostettiin esiin myös liikenteen sähköistymisen ja biokaasun yleistymisen,
jotka mahdollistavat väyläverkoston kehittämisen ja samalla päästöjen vähentämisen.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
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Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen
laskentaperusteista
Lausunnossa huomautettiin, että rahoitusasetuksen valmistelu ei ole ollut hyvähallintotavan
mukaista. Kaikki tahot, joita asetus koskee, tulisi olla mukana valmistelussa. Lausunnossa tuotiin
myös esiin heinäkuun tärkeys opinnoissa. Sitä ei tule sulkea opiskelijavuoden ulkopuolelle, sillä se on
luonnonvara-alalla merkittävä osaamisen ja oppimisen kannalta.
Kustannuskertoimista päättäessä koulutuksen tarvetta ja tilaa tulee tarkastella laajasti ja sen tulee
kohdentua tasapuolisesti huomioiden koulutusalojen erityispiirteet sekä maanlaajuiset
koulutustarpeet. Lisäksi majoituksen korotuskertoimen osalta on tärkeää huomioida alojen
erityispiirteet sekä sijainti maaseudulla.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
Uusimaa-ohjelma ja ympäristöselostus
Lausunnossa huomautettiin, että Uudenmaan maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamisen
keinoissa on huomioitava, etteivät ne johda päästöjen ulkoistamiseen Uudenmaan ulkopuolelle.
Hiilensidonnan ja hiilivarastojen lisäämisen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee
huomioida maa- ja metsätalouden avainasema. Alan toimintaedellytyksiin ja kannustimiin tulee
kiinnittää enemmän huomiota.
Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista on vähennettävä
tieliikenteessä sekä kaukolämmön tuottamisessa. Tämä edellyttää investointeja vihreään sähköön
sekä uusiutuvaan energiaan. Myös latausasemien verkostoa ja kaasutankkausasemia on kehitettävä.
Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa on kiinnitettävä huomiota pelto- ja metsäalueiden
säilyttämiseen. Lausunnossa keinoksi esitettiin arviointeja siitä, miten kaavoittaminen ja
rakentaminen vaikuttavat ilmastotavoitteisiin ja muistutettiin puurakentamisen edistämisen tukevan
päästöjen vähentämistavoitetta.
Lausunnossa todettiin, että Menestyvä Uusimaa painopisteen tavoitteiden saavuttamisessa
investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat keskeisiä. Kiertotalouden edistämisessä tulee
erityisesti huomioida investoinnit vihreään teknologiaan. Lausunnossa nostetaan esiin myös
laajakaistayhteyksien kehittäminen sekä investoinnit tieverkkoon ja liikenneyhteyksiin.
Kaavoituksessa sekä liikennesuunnitelmissa tulisi huomioida myös kasvava paikkariippumaton työ ja
maa- ja metsätalouden toimijat tulee ottaa mukaan jo valmisteluvaiheessa ilmastotiekartan
päivityksessä.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunnossa huomautettiin, että nykyinen lunastuslaki on vanhentunut. Korvausperusteita ei ole
muutettu lain voimaantulon jälkeen ja maanomistajat ovat joutuneet sopeutumaan jatkuvasti
kiristyviin maankäytön rajoituksiin. Lausunnossa huomautetaan, että pakkolunastamisen tulisi olla
viimeinen keino ja sitä tulisi käyttää mahdollisimman harvoin. Lunastuskorvaus tulisi korottaa +25
%:iin johtuen ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisen lisäämistä tarpeista
uusille rajoituksille. Lausunnossa otettiin kantaa myös lunastuskorvauksen maksutapaan, joka pitäisi
mahdollistaa määrävälein maksettavat maanvuokraan rinnastuvat korvaukset. Täyden arvon
muuttaminen markkina-arvoksi on kannatettava ajatus. Myös asunto- ja elinkeinotakuun laajennus,
joka laajennettaisiin koskemaan kaikkia lunastuslain alaan kuuluvia lunastustilanteita, nähtiin hyvänä
asiana. Lausunnossa esitetään myös arvonleikkaussäännöksen poistoa.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
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Luonnos hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
Lausunnossa todettiin lakiluonnoksen olevan sekava ja maanomistajan asemaa heikentävä.
Kaavoitusta ei tule käyttää luonnonsuojelun välineenä eikä sillä voida päättää hiilen sidonnasta.
Lausunnossa tuotiin esiin, että maakuntakaavat ovat sekavia kokonaisuuksia ja niiden
oikeusvaikutukset epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia. Viherrakenteet, ekologiset käytävät ja metsien
käsittelyyn liittyvät toimet eivät kuulu maakuntakaavoihin ja ne tulee poistaa niistä. Luonnoksessa
esitetty osallistamisen ja vuorovaikutuksen lisääminen parantaa toteutuessaan maanomistajien
tiedonsaantia ja oikeusturvaa.
Lausunnossa huomautettiin, että alueidenkäytön suunnittelussa tulisi edellyttää maanomistajan
suostumusta alueiden ottamisesta muuhun käyttöön ja varmistaa tilojen toimintaedellytysten
säilyminen. Maanomistajien asemaa maanomaisuuden haltuunotoissa tulee parantaa ja peltoalueet
tulisi rauhoittaa pakkolunastuksilta. Lausunnossa nostettiin esiin, että maisematyölupiin tarvitaan
selkeyttä ja johdonmukaisuutta ja niiden oikeusperusta tulisi palauttaa ja valitusmahdollisuudet tulisi
rajata selkeästi. Lausunnossa painotettiin maatalouden kehittämisen ja kehittymisen tärkeyttä.
Kaavoituksella ja maankäytön rajoituksilla ei tule estää tai maatalouden rakentamista. Lausunnossa
kannatettiin rakennusten vähähiilisyyttä ja tuotiin esiin kotimaisen puun käytön edistäminen
rakennusmateriaalina. Maanomistajat ovat eriarvoisessa asemassa, kun Yhdyskuntateknisten
laitteiden pakkosijoituslupakäytännöissä on kuntien välillä suuria eroja. Tähän tulee tehdä korjaus
lainsäädännöllä.
ELY-keskuksien toimivaltuuksia ei tule laajentaa; ne eivät voi olla samanaikaisesti sekä
suojeluviranomaisia että yleisen edun ympäristövalvoja sekä elinkeinoja ja liikennettä ohjaava
viranomainen.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostus
Lausunnossa nostettiin esiin maataloustuotannon kannattavuus strategian tavoitteiden pohjana ja
riskienhallinnan ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Kannattavuusongelmaa ei kuitenkaan voida
ratkaista yksin tukiohjelmalla. Ehdotettu CAP-suunnitelma on vaikeasti ymmärrettävä ja
monimutkainen, eikä byrokratiaa ole saatu vähennettyä.
Lausunnossa painotettiin, että vesienhoito-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävää
rahoitusta ja toimenpiteiden kohdentaminen heikoimmassa tilassa oleville valuma-alueille on
tärkeää. Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi kipsin, rakennekalkin ja puukuitujen
käytön rahoitus tulee turvattava ympäristöministeriöstä ja ei-tuotannollisissa investoinneissa olisi
hyvä huomioida luonnonmukaisen vesirakentamisen toimien tukemista.
Lausunnossa otettiin kantaa hyviin maatalouskäytäntöihin (GAEC) sekä ympäristökorvauksen eri
toimenpiteisiin. Ekojärjestelmän osalta toimenpiteissä tulisi hyödyntää enemmän
kannustinperusteisuutta kustannusperusteisuuden sijaan ja korvauskelpoisuutta ei tule laajentaa ja
jos tukioikeudet poistuvat, ne tulee käsitellä tukialueittain.
Eläinkohtaisia tuotantosidonnaisia tukia ei tule eri yhdistellä eri eläinlajien välillä ja LHK:n
kotieläinkorotuksen poistuminen tulee korvata eläinten hyvinvointituella. Lausunnossa
huomautettiin, että luomutuotannossa sekatilamallia ei tulisi mahdollistaa. Luomutilalla eläinten
siirtäminen luomutuotantoon tulisi tehdä viimeistään toisen sitoumusvuoden jälkeen.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
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Vaikuta vesiin – Ehdotus Kymijoki-Suomenlahden vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027
Lausunnossa kannatetaan ajatusta siitä, että vesien tilasta huolehditaan niin, ettei heikkenemistä
tapahdu. Lausunnossa kuitenkin korostetaan sitä, että toimenpiteet tulee kohdentaa sinne, missä
riski vesien heikkenemisille on suurin. Kustannuslaskelmissa tulee huomioida maatalousyrittäjien ja
metsänomistajien osallistuminen vesienhoitotoimenpiteisiin omalla rahoituksella. Luonnoksessa
mainitut maatalouden vesienhoitotoimenpiteet pohjautuvat nykyisen kauden toimenpiteisiin. Uuden
tukikauden myötä niihin tulee muutoksia ja kustannukset tulee laskea uudelleen. Lausunnossa
huomautetaan, että maa- ja metsätalouden täydentävien vesiensuojelutoimien toteuttaminen
edellyttää kattavaa tukijärjestelmää avukseen, sillä yrittäjä ei voi siirtää syntyviä lisäkustannuksia
suoraan tuotteen hintaan, koska hinnan määrittelee pääasiassa kauppa tai teollisuus. Lausunnossa
kannatetaan kehittämisehdotusta siitä, että toimenpiteiden ja seurantojen
kustannustehokkuuteen kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota.
Lausunnossa kannatetaan tutkimustiedon lisäämistä vesiensuojelun kehittämisessä, mutta halutaan
selvennys mitkä ovat keskeisimmät tutkimusta vaativat aiheet. Maatalouden toimenpiteitä
määritellessä tulee huomioida Luken KiertoVesi-tutkimus. Tekstissä on myös hyvä tuoda ilmi kaikki
tutkimukset, joihin suunnitelmassa viitataan. Luonnos sisältää myös arvioita ja epäilyjä.
Toimenpiteiden määrittämisessä tulee pitäytyä olemassa olevien välineiden hyödyntämisessä ja
lainsäädännön puitteissa ennen uusien välineiden ehdottamista ja käyttöönottoa. Lausunnossa
muistutetaan myös, että vesienhoitosuunnitelmiin ei kuulu lainsäädännön tulkintaa ja tekstissä tulisi
käyttää vain vakiintuneita käsitteitä, esim. herkät vesistöt eivät ole tällainen.
Metsätalouden valvontaa ei ole tarpeen laajentaa kunnille, siitä vastaa lainsäännössä määritellyt
viranomaiset. Lausunnossa huomautettiin, että kaavoitus ei missään muissa tapauksissa kuin
taajamissa, ole vesienhoitoa ohjaava väline ja maankäyttöön liittyviä kysymyksiä tulee käsitellä
yhteistyössä maanomistajien kanssa.
Lausuntoon osallistui MTK-Uusimaa.
Vastaselitys Uudenmaan maakuntahallituksen lausuntojen johdosta koskien valituksia Uusimaakaava 2050 kokonaisuudesta
Vastaselityksessä vaadittiin, että kaavat palautetaan uuteen valmisteluun. Vastaselityksessä
todetaan, että kaavoitusprosessissa ei ole noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteita
vuorovaikutteisesta kaavoitusprosessista eikä ruotsinkielisten tiedonsaannista ole huolehdittu. Kaava
asettaa maanomistajat eriarvoiseen asemaan, sillä kaikilla ei ole ollut tasavertaista mahdollisuutta
reagoida asiaan.
Vastaselityksessä todetaan, että suojelumerkinnöillä on merkittäviä, kielteisiä vaikutuksia
maanomistajille. Merkinnästä johtuen metsälaki ei ole voimassa alueella, mikä vaikuttaa
maanomistajan oikeuksiin ja alue tippuu pois metsälain sekä rahoituksen ja tukijärjestelmien piiristä.
Kaavamerkinnöillä vaikeutetaan kiinteistökauppaa ja vaikutetaan kiinteistöjen arvoon. Kaavan
merkintä ei myöskään tarkoita, että ELY-keskus perustaisi alueen luonnonsuojelualueeksi. Tästä
aiheutuu pitkäaikainen haitta, sillä maakuntakaavojen uusiminen on pitkä monivuotinen prosessi.
Merkintä vaikuttaa myös puunmyyntimahdollisuuksiin, sillä puun ostajat karttavat suojelumerkinnän
saaneita alueita, vaikka suojelukriteerit eivät täyttyisi. Vastaesityksessä painotetaan, että
maakuntaliitto ei ole suojeluviranomainen eikä tee päätöksiä suojelualueiden toteuttamisesta. Vasta
kun suojelualueet ovat toteutuneet, ne tulee merkitä maakuntakaavaan. Vastaesityksessä
huomautettiin myös, että YM on toiminut vastoin hyvän hallinnon periaatteita sekä lain vastaisesti
esittäessään, että suojelukohteet merkitään maakuntakaavaan, vaikka ne eivät olisi toteutuneita.
Vastaesityksessä avattiin syitä METSO:n suojelutavoitteista jäämiseen. Vaikka suojelutavoitteista
olisikin jääty jälkeen, se ei ole peruste ”paikata” asiaa maakuntakaavalla. Toimeenpanokiellossa
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olevan maakuntakaavan suojelualuemerkinnät vaikuttavat jo nyt yleiskaavoitukseen. Todellisia
kaavarajoitteiden luomia vaikutuksia ei ole selvitetty kaavan valmistelussa.
Maakuntakaavalla toteutettava suojelu, joka ei perustu luonnonsuojelulain mukaan perustettuihin
suojelualueisiin eikä valtioneuvoston vahvistamiin suojeluohjelmiin, rinnastuu pakkolunastukseen
ilman korvausvelvollisuutta. Tilanne on perustuslain vastainen ja aiheuttaa maanomistajalle
kohtuutonta haittaa.
Valitukseen osallistui MTK-Uusimaa, SLC Nyland, Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa,
Metsänhoitoyhdistys Uusimaa ja Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret.

Liiton edustajat MTK:n toimielimissä 2021
MTK:N KOLMAS PUHEENJOHTAJA

Eerola Markus

Nurmijärvi

MTK:N VALTUUSKUNTA, PUHEENJOHTAJA Viljanen Eerikki

Vihti-Karkkila

MTK:N VALTUUSKUNTA

Kyrö Aleksis
Viljanen Eerikki
Kurki Sanna

Orimattila
Vihti-Karkkila
Itä-Uusimaa

Varalla:
Mela Jyri
Toivonen Janne
Vappula Ari

Lohjan Seutu
Pornainen
Itä-Uusimaa

Peltokasvit -valiokunta
Lepola Antti

Mäntsälä

MTK:N VALIOKUNNAT, VERKOSTOT

Öljy- ja valkuaiskasvit -verkosto
Ervasto Pentti (pj.)
Karjalohja-Sammatti

MTK:N SÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTO

Luomuverkosto
Hanelius Arto

Tuusulan Seutu

Nautaverkosto
Eero Pekkala

Nurmijärvi

Toivonen Kallepekka

Nurmijärvi
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MTK-Uusimaan omat valiokunnat 2021
Työvaliokunta
Kyrö Aleksis (Orimattila), Mela Jyri (Lohjan Seutu), Mäkelä Mikko (Vihti-Karkkila),
Nieminen Elmeri (Itä-Uusimaa). Varalla: Koivisto Markku (Orimattila), Lepola Antti
(Mäntsälä)

Yhteisvaliokunnat 2021 edustajat ja kokoukset
Eteläiset liitot
Maitotalousvaliokunta 8/4 Teams etäkokous
Kyöstilä Outi (Orimattila), Vilden Samu (Orimattila)
Lihavaliokunta 8/4 Teams etäkokous
Ollikkala Veera (Vihti-Karkkila), Pekkala Eero (Nurmijärvi), Varalla: Lehtonen Jukka
(Lohjan Seutu)

Uusimaa/Häme/SLC Nyland
Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys valiokunta 26/6 Teams etäkokous, 26/10
Hämeenlinna
Kyrö Aleksis (Orimattila), Ikävalko Tero (Lohjan Seutu), Koivisto Anu (Itä-Uusimaa)
Maaseutunuorten valiokunta 10/2 Teams etäkokous, 13/4 Teams etäkokous, 13/8
Järvenpää, 4/12 Riihimäki
Ahoranta Antero (Tuusulan Seutu), Jyrki Mällinen (Itä-Uusimaa), Ollikkala Veera (VihtiKarkkila), Oskari Virtanen (Vihti-Karkkila), varalla: Jaalama Tapio (Lohjan Seutu), Koski
Mika (Helsinki)

Uusimaa/Häme/Kaakkois-Suomi/SLC Nyland
Luomuvaliokunta 10/2 Teams etäkokous, 26/10 Vantaa
Ali-Alha Kirsi (Karjalohja-Sammatti), Hanelius Arto (Tuusulan Seutu), varalla: Kyöstilä
Outi (Orimattila)
Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta 11/2 Teams etäkokous, 26/10 Teams etäkokous
Leuku Marja-Leena (Lapinjärvi), Tervo Mika (Itä-Uusimaa)
Peltokasvivaliokunta 10/2 Teams etäkokous, 17/3 Teams etäkokous, 10/6 Teams
etäkokous, 7/9 Teams etäkokous, 11/11 Teams etäkokous
Häppölä Heikki (Orimattila), Ervasto Pentti (Karjalohja-Sammatti), Lepola Antti
(Mäntsälä)
Ympäristö ja maankäyttövaliokunta 25/3 Teams etäkokous, 18/10 Teams etäkokous
Kurki Sanna (Itä-Uusimaa), Mäkelä Mikko (Vihti-Karkkila)
Verovaliokunta (ei kokoontunut)
Hillebrandt Juha (Karjalohja-Sammatti), Koivisto Markku (Orimattila)
Jäsenpalveluvaliokunta 9/3 Teams etäkokous, 30/11 Teams etäkokous
Ollikkala Veera (Vihti-Karkkila), Ranta Katja (Lohjan Seutu), Niemelä Mirka (MTKUusimaa)
Metsävaliokunta MTK-Häme ja Uusimaa/paikalliset mhy:t
Perälä Matti (MTK-Uusimaa), Kyrö Aleksis (Orimattila)
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MTK-Uusimaan edustajat eri tahojen kokouksissa 2021
Uudenmaan Maataloustuottajain säätiön hallitus

Kyrö Aleksis, Mela Jyri

Eteläisten liittojen kokoukset

Kyrö Aleksis, Kurki Sanna, Viljanen
Eerikki, Perälä Matti (Vappula Ari, Mela
Jyri, Toivonen Janne)

Yleisradio, Elisa ym. yhtiökokoukset

Kyrö Aleksis (Perälä Matti, Nieminen
Elmeri)

Maanomistajien Arviointikeskus Oy yhtiökokous

Kyrö Aleksis (Mela Jyri)

Uudenmaan Riistaneuvosto (2020-2023) jäsen

Mela Jyri (Mikael Fröberg)

Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

Taberman Harri (Mela Jyri)

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja

Kurki Sanna (Nieminen Elmeri)

Ilmansuojeluyhdistyksen yleiskokous
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy:n yleiskokous

Toivonen Kallepekka (Pekkala Eero)

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy:n hallitus

Eerola Markus

Raisio Oyj:n yhtiökokous

Nieminen Elmeri (Kyrö Aleksis)

Family Timber Finland Oy yhtiökokous

Kyrö Aleksis (Perälä Matti)

Family Timber Finland Oy hallitus

Toivonen Kallepekka

ELY- keskuksen viljelijäraati, pj.

Kyrö Aleksis

ELY-keskuksen viljelijäraati, jäsen

Perälä Matti

ELY-keskuksen neuvottelukunta

Perälä Matti (Westerlund Bjarne)

Uudenmaan liiton Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Westerlund Bjarne (Perälä Matti)

Uudenmaan liiton Maakunnan maaseutujaosto

Perälä Matti (Niemelä Mirka)

ELY-keskuksen kestävä maatalous-neuvottelukunta

Taberman Harri (Mäkelä Mikko), Perälä
Matti

Maalaisten talo (Simonkatu 6) hallitus

Perälä Matti

Uudenmaan ammatillisen koul. yhteistyöryhmä

Perälä Matti (Niemelä Mirka)

Vantaanjoki-projektin neuvottelukunta

Pekkala Eero (Perälä Matti)

ELY-keskuksen vesienhoidon yhteistyöryhmä

Perälä Matti

Keuda Mäntsälän maatalousalan neuvottelukunta

Kyrö Aleksis (Perälä Matti)

MTK:n edustaja työterveyslaitoksen alueneuv.kunta

Perälä Matti

MTK:n edustaja Vapaaeht. maanp. alueneuv.kunta

Perälä Matti

ELY-keskuksen työvoima- ja yrityspalv. neuv.kunta

Perälä Matti

Boosti Uusimaa-Nyland -hankkeen ohjausryhmä

Perälä Matti

Uusimaaseutu tiedotushankkeen ohj.ryhmä (Novia, HAMK) Niemelä Mirka (Perälä Matti)
Uudenmaan ruokasektorin kehittämishanke

Perälä Matti (Niemelä Mirka)

(1.4.2019-31.3.2021)
Hymy-II yrittäjyyshankkeen ohjausryhmä (ProAgria)
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Perälä Matti, pj.

Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit sekä johtokunnat 2021
Helsinki
Pj. Ristola Pirjo, varapj. Mussalo Ville, Backman Kukka, Dahlman Henrietta (sihteeri), Pihkala Emma,
Strömberg-Nygård Märta, Ervola Kirsi (rahastonhoitaja).
Itä-Uusimaa
Pj. Nieminen Elmeri, varapj. Rusila Päivi, Anttila Tapio, Homma Juha, Kortejärvi Pasi, Kurki Sanna,
Lahtela-Mällinen Riitta, Lindberg Piia, Mikander Esko, Salminen Matti, Siltala Matti, Vappula Ari,
Ruotsalainen Mira (sihteeri ja rahastonhoitaja).
Karjalohja-Sammatti
Pj. Lehtonen Mikael, varapj. Lehtinen Anssi, Hillebrand Janne, Isopuro Lauri, Kirma Mika, Seppänen
Jukka, Nyman Nina (sihteeri).
Lapinjärvi
Pj. Rantala Kari, varapj. Tuuli Laila, Leuku Marja-Leena (sihteeri), Pärnänen Ismo (rahastonhoitaja),
Räikkönen Heikki, Salminen Raimo, Sistola Mika, Tuuri Tapio, Varjola Antti.
Lohjan seutu
Pj. Mela Jyri, varapj. Eerik Maaheimo, Ikävalko Tero, Jaalama Tapio, Klinge Kaj, Lehtonen Jukka,
Mannerkoski Seppo, Pakkasmaa Pauliina, Ranta Katja (sihteeri ja rahastonhoitaja), Taberman Harri.
Mäntsälä
Pj. Salmi Petri, varapj. Nikula Antti, Aalto Jussi, Hakala Veijo, Kaipiainen Mika, Leino Anssi, Lepola Antti,
Peltola Riikka, Virtanen Toni-Pekka, Seppälä Arja (sihteeri).
Nurmijärvi
Pj. Lukkarinen Olli, varapj. Toivonen Kallepekka, Borup Sam, Eerola Markus, Helin Mikko, Pekkala Eero,
Rauta Outi (jäsensihteeri), Rinnekari Hannu, Simanainen Heikki, Toikka Niina, Vuori Touko, Rissanen
Heli (sihteeri)
Orimattila
Pj. Kyrö Aleksis, varapj. Kyöstilä Outi, Franti Aija (jäsensihteeri), Jokela Kimmo, Koskinen Jouni, Mölsä
Jukka (sihteeri), Petäjä Pentti, Päivähonka Jenni, Soinioja Erkki, Torila Ulla, Tuiskunen Satu, Vikman
Tuomo, Vilden Samu, Wirman Kati.
Pornainen
Pj. Vuori Taneli, varapj. Toivonen Janne, Franti Aija, Kanervo Anne (sihteeri ja rahastonhoitaja),
Kosunen-Krannila Tarja, Manner Kimmo, Niinikoski Matti, Olkanen Matti, Peltola Esko.
Tuusulan seutu
Pj. Heikkilä Esa, varapj. Aalto Jouko, Hanelius Arto, Lankinen Veikko, Maula Eero, Nyman Ari, Tatti
Markku, Vähätalo Anne (siht.), Lankinen Kaija (rahastonhoitaja).
Vihti-Karkkila
Pj. Viljanen Eerikki, varapj. Mäkelä Mikko, Kesäläinen Jyri, Kotamäki Ville, Laine Mikko, Lemmetti
Mikko, Niemi Marja, Saario Anne, Saario Jukka, Sarakunnas Seppo, Valkama Katriina, Räväsmäki-Nikula
Katri ja Malin Mika (sihteeri).
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MTK-Uusimaan tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Toiminnan tuotot
Hankkeiden tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Hankkeiden kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Tuotto-/kulujäämä
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

38 519,17
11 814,91
50 334,08

32 387,29
12 921,62
45 308,91

-148 313,63
-154,83
-2 459,60
-73 625,31
-224 553,37
-174 219,29

-128 858,21
-206,40
-774,40
-200 750,08
-330 589,09
-285 280,18

191 920,64
191 920,64

317 757,21
317 757,21

37 303,44
-490,15
36 813,29
54 514,64
54 514,64

58 085,90
-33 288,08
24 797,82
57 274,85
57 274,85
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MTK-Uusimaan tase 31.12.2021
Rahayksikkö euro
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Säädepääoma
Muut rahastot
Toimintapääoma (ed. tilikausien
ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

31.12.2021

31.12.2020

464,50
464,50

619,33
619,33

199 530,02
635 919,94
835 449,96
835 914,46

195 556,24
556 107,07
751 663,31
752 282,64

197,60
27,85
9 090,66
9 316,11
48 050,55
58 366,66
894 281,12

28 182,00
27,73
86,03
28 295,76
55 677,09
83 972,85
836 255,49

187 000,15
440 703,24

187 000,15
440 703,24

179 564,16
54 514,64
861 781,19

122 288,31
57 274,85
807 266,55

9 988,97

7 246,83
7 060,56
14 681,55
28 988,94
28 988,94
836 255,49

22 510,96
32 499,93
32 499,93
894 281,12
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Jäsentilanne
LIITON JÄSENYHDISTYSTEN JÄSENMÄÄRÄT VUONNA 2021, tilanne 27.1.2022 (JÄSENMÄÄRÄ 2020: 4.1.2021)

(0)

50100
ha
(1)

100150
ha
(1)

(15)

(25)

(13)

(2)

(4)

(11)

(10)

(54)

Lohjan seutu

(32)

Mäntsälä

metsätilat

tilat
yht.

Vastuuhenkilöt

Osakas

Perheenjäsenet

(0)

(0)

4 (2)

1 (2)

1 (0)

2 (3)

(3)

(1)

(16)

84 (87)

84 (89)

0 (0)

69 (69)

5 (4)

158 (166)

(16)

(6)

(3)

(12)

56 (54)

55 (54)

0 (0)

77 (76)

12 (12)

144 (142)

(47)

(66)

(11)

(18)

(01)

255
(263)

258 (271)

1 (0)

294 (305)

29 (30)

582 (608)

(68)

(60)

(50)

(9)

(14)

(52)

290 (310)

0 (0)

295 (279)

48 (39)

633 (649)

(31)

(67)

(58)

(27)

(8)

(1)

(46)

235 (240)

0 (0)

255 (259)

14 (13)

504 (517)

Nurmijärvi

(14)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(43)

175 (190)

0 (0)

254 (264)

68 (66)

497 (523)

Orimattila

(14)

(45)

(70)

(66)

(27)

(12)

(43)

268 (277)

2 (0)

265 (277)

16 (16)

551 (572)

Pornainen
Tuusulan
seutu
VihtiKarkkila
Yhteensä v.
2021
v. 2020
v.2019
v.2018
v.2017
v.2016
v.2015
v.2014

(7)

(21)

(22)

(10)

(6)

(2)

(23)

98 (98)

0 (0)

103 (108)

2 (0)

203 (207)

(18)

(27)

(40)

(27)

(4)

(13)

(25)

156 (161)

0 (0)

169 (179)

7 (6)

332 (348)

(37)

(37)

(17)

(11)

(30)

190 (206)

1 (0)

172 (196)

11 (8)

374 (412)

1812

1810

5

1910

543

4313

1710
1741
1829
1896
2062
2198
2319

1898
1947
2029
2107
2265
2330
2460

2034
2152
2223
2271
2496
2562
2649

530
535
529
597
664
673
672

4491
4665
4814
4975
5425
5565
5781

Helsinki
KarjalohjaSammatti
Lapinjärvi
ItäUudenmaan
yhdistys

alle 10
ha

alle 25
ha

25-50
ha

(0)

(0)

(14)

Muut
Jäseniä
henkilöyht.
jäsenet
331 (336) 335 (347)

yli 150
ha

YHDISTYS

(25)

167
168
173
189
205
224
232

(45)

346
362
408
425
467
520
607

417
429
444
458
502
535
574

313
311
328
339
357
373
374

92
96
94
94
105
102
81

75
69
64
63
57
60
39

300
306
318
328
369
384
412

284
(289)
238
(238)
175
(57)
279
(277)
91 (91)
155
(154)
191
(202)

Vuoden 2021 jäsentiedoista ei ollut saatavissa raporttia, josta olisi selvinnyt tilojen lukumäärät
hehtaareittain, sillä jäsenrekisteri Oivassa ei ole vielä kaikki toiminnallisuudet käytössä. Myös
jäsenmäärissä on tavanomaista suurempia muutoksia, johtuen järjestelmän vaihtumisesta ja
luokitteluperusteiden muutoksesta
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