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LIITTÄMINEN LAAJENEMISKEINONA

• Liittäminen = metsänomistaja liittää alueen yhteismetsään ja 
saa tilalle yhteismetsän osuuksia. Arkikielessä puhutaan 
vaihdosta osuuksiin.

• Yhteismetsä voi laajentua ostamalla lisää alueita, liittämällä 
alueita osuuksia vastaan ja yhdistymällä toisen yhteismetsän 
kanssa.

• Yhteismetsän osakaskunta päättää, haluaako se laajentaa 
yhteismetsän aluetta.

• Osa yhteismetsistä markkinoi laajasti liittämismahdollisuutta, 
osa liittää vain olemassa olevien osakkaiden maita, osa ei 
liitä eikä laajene lainkaan.



Yhteismetsälaki 35 §

•Kiinteistön alueen liittäminen yhteismetsään 
yhteismetsäosuutta vastaan

•Kiinteistön alueen tai sen osan liittämisestä yhteismetsään 
kiinteistölle annettavaa yhteismetsäosuutta vastaan 
säädetään tarkemmin kiinteistönmuodostamislain 10 
luvussa.



Kiinteistönmuodostamislaki 10 luku,
99 §, 2 momentti

•Jos asianosaiset sopivat osakkaiksi tulevien kiinteistöjen 
osuuksien suuruuksista tai niiden laskemisperusteista, 
tilusten liittäminen yhteismetsään suoritetaan sopimuksen 
mukaisesti, jollei sopimus loukkaa kenenkään oikeutta. 



PÄÄTÖKSENTEKO LIITTÄMISISSÄ

•Alueen liittämisestä yhteismetsään päättää osakaskunnan 
kokous, jollei asia ohjesäännön mukaan kuulu hoitokunnalle 
tai toimitsijalle (Yksityismetsälaki 8 §)

•Osakaskunnan on suositeltavaa tehdä periaatepäätös 
laajenemisesta ja laajenemistavoista ja kirjata se 
yhteismetsän strategiaan tai toimintasuunnitelmaan.

• Liittäminen ei sido yhteismetsän varoja, joten siihen ei 
tarvita talousarviopäätöstä.



Metsän liittäminen yhteismetsään 
osuuksia vastaan

•Voidaan liittää yksi tila, useita tiloja tai määräala

• Liittäminen on kahdenvälinen sopimus
• Edellyttää liitettävän metsäalueen ja yhteismetsän osuuden arvon 

määrittämistä

•Maanmittauslaitoksen pääosin maksuton liittämistoimitus

• Liitetty metsäala siirtyy yhteismetsän hallintaan

• Liittäjästä tulee yhteismetsän osakas samoilla ehdoilla kuin 
muistakin osakkaista



Liittäminen prosessina



ALUEEN JA YHTEISMETSÄOSUUDEN 
ARVON MÄÄRITTÄMINEN 1/2

• Liittyjälle luovutetaan liitettävän alueen arvoa vastaava määrä 
yhteismetsän osuuksia.

• Tiedettävä liitettävän alueen arvo ja yhteismetsäosuuden arvo.

• Tärkeintä ei ole absoluuttisesti oikeat arvot, vaan oikeat 
keskinäiset arvosuhteet!

• Liittyvän tilan ja yhteismetsäosuuden arvot parasta määritellä samalla 

menetelmällä.



ALUEEN JA YHTEISMETSÄOSUUDEN 
ARVON MÄÄRITTÄMINEN 2/2

• Summa-arvomenetelmä on käyttökelpoinen pienissä 
yhteismetsissä.

• Tuottoarvomenetelmä on osoittautunut toimivaksi monessa 
tilanteessa.

• Ottaa huomioon muitakin tulolähteitä metsän rinnalla.

• Kannattaa käyttää asiantuntijaa arvojen määrittämisessä.



LIITTÄMISSOPIMUS
• Liittämisestä tehdään kahdenvälinen sopimus. Liittämisen kohteena voi 

olla tila, tiloja tai määräala.

• Kysymyksessä ei ole kiinteistön luovutus, joten ei vaadita, eikä pidä käyttää, 
maakaaren 2. luvun 1. §mukaista määrämuotoa.

• Mahdolliset alueiden ja osuuksien kaupat ja muut omistusjärjestelyt 
tehtävä erikseen muilla sopimuksilla.

• Liittämissopimus ei saa loukata kenenkään oikeutta! Tämä koskee sekä 
liittyvää osakasta, osakaskuntaa että kolmansia osapuolia.

• Luovutettavat osuudet suositellaan aina ennalta sovittaviksi, vaikka ne 
voidaankin jättää liittämistoimituksessa määrättäväksi.



MAANMITTAUSTOIMITUS 1/2

• Maanmittausinsinööri liittää alueen osaksi yhteismetsän 
aluetta ”Alueen liittäminen yhteismetsään” –toimituksessa. 
Toimitus kestää yleensä 4 -10 kuukautta.

• Liittämistoimitus on maksuton. Kustannuksia voi tulla mm. 
mahdollisista rajankäynneistä, uusien tieoikeuksien 
perustamisesta ja ylimääräisistä lohkomisista.

• Toimituksessa tarkistetaan, että liitettävä alue on 
tarkoituksenmukainen yhteismetsän toiminnan kannalta 
(esim. ei merkittäviä peltoalueita).



MAANMITTAUSTOIMITUS 2/2

• Tarkistetaan, että sopimus ei loukkaa kenenkään oikeutta.
• Liittyjän ja muiden osakkaiden varallisuusasema

• Hallintaoikeuden haltijan asema

• Pantinhaltijan asema

• Liitettävään alueeseen ei saa kuulua osuuksia muihin 
yhteisiin alueisiin.

• Loppukokouksen jälkeen on 30 päivän muutoksenhakuaika 
maaoikeuteen.



TALOUDELLISET JA VEROVAIKUTUKSET 1/2
• Liittämisessä yhteismetsäosuuden arvo ja metsänomistajan 

kiinteistön arvo säilyvät ennallaan.

• Liittämisestä ei synny luovutusvoiton verotuksessa eikä 
varainsiirtoverotuksessa seuraamuksia.

• Edellyttäen, että liittämiseen ei yhdistetä rahakorvauksia.

• Yhteismetsän täytyy päivittää metsäsuunnitelma uuden alueen 
tiedoilla, jos niitä ei liittyjältä saada.



TALOUDELLISET JA VEROVAIKUTUKSET 2/2

• Liitettyyn alueeseen kohdistuneet metsävähennysoikeus ja poisto-
oikeudet siirtyvät yhteismetsälle.

• Metsänomistajan alueeseen kohdistuva metsäverovelvollisuus 
päättyy, kun liittäminen on kirjattu kiinteistörekisteriin. 
Käytännössä taloudellisen toiminnan vastuu siirtyy, kun 
liittämissopimukseen kirjattu alueen hallinta siirtyy yhteismetsälle.



Kiitos!

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus


