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Lehden tekijät

SUKUPOLVENVAIHDOS:
TUNTEITA, VEROTUSTA JA PALJON MUUTA
Sukupolvenvaihdos on tilanpidossa aina merkittävä taitekohta. Se
voi olla varsinainen piristysruiske tai sitten alku taantumiselle. Kumpikaan vaihtoehto ei ole itsestään selvä tai väistämätön.
Maanomistajain Liiton sukupolvenvaihdosseminaarissa asiaa lähestyttiin monesta näkökulmasta. Tärkein oppi oli se, että yhtä oikeaa ratkaisua ei ole vaan jokainen tapaus on ainutkertainen. Eikä verojen minimointia ole useinkaan järkevää asettaa ykköstavoitteeksi.
Verotukseen liittyy kuitenkin merkittävä epäkohta, johon ei yrityksistä huolimatta ole löytynyt poliittista ratkaisua. Puhtaan metsätilan verotuskohtelu on sukupolvenvaihdostilanteessa huomattavasti
ankarampi kuin maatilan. Pienikin peltoala riittää tuomaan merkittävän metsäalan maatilan verosäännösten piiriin.
Metsätalous on tunnustettava yritystoiminnaksi siinä missä muutkin ja sen verokohtelu saatava oikeudenmukaiseksi. Metsätalousyrittäjyydelle on löydettävissä käyttökelpoiset määritelmät, joiden
perusteella verotuskäytäntöjä voidaan rajata. Selkeät, yrittäjyyteen
kannustavat tilakoot ovat hyödyksi myös metsänhoidollisesta ja kansantaloudellisesta näkökulmasta.
Seminaarissa esiteltiin myös uusi palvelukonsepti, jossa tilan
tarpeiden mukaan on saatavissa apua ja neuvoja tilanpitoon. Tavallisesti erilaiset neuvontaorganisaatiot ovat keskittyneet johonkin
sektoriin: maatalouteen, metsätalouteen tai esimerkiksi matkailuun.
Nyt on mahdollista hankkia kokonaisvaltaisempaa palvelua, jossa
otetaan huomioon kaikki eri osa-alueet.
Monilla tiloilla on esimerkiksi huomattava määrä rakennuksia vähäisellä käytöllä. Suunnitelmallisesti kunnostamalla ja markkinoimalla niitä vuokrakäyttöön voi saada rapistuvan ympäristön sijaan
uuden tulonlähteen. Palvelua voi käyttää oman toiminnan tehostajana, jos haluaa aktiivisesti kehittää tilaansa ja löytää uusia ratkaisuja.
Mikäli omat kiinnostuksen kohteet ovat muualla, mutta haluaa
että tilaa hoidetaan hyvin, apua löytyy silloinkin. Esimerkiksi hyvän
vuokralaisen löytyminen pelloille ei ole mikään itsestään selvyys,
mutta ammattilaisen välityksellä sekin on helpompaa.
Seminaariyleisö pysyi varmasti hereillä, kun Alexander Aminoff
pöllytti meitä miettimään niin luopumisen tuskaa kuin omistamisen
ihanuuttakin. Ehkä hänen julistuksensa ydin oli, että ratkaisuja on
uskallettava tehdä omista lähtökohdista – niin nuoren kuin vanhankin. Valmiita polkuja tai toisten odotuksia ei pidä liiaksi seurata.
Tuija Nummela
toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus

GENERATIONSVÄXLING: KÄNSLOR,
BESKATTNING OCH MYCKET ANNAT
Generationsväxlingen är ett viktigt vägskäl för gårdarna, skogsfastigheterna och jordbruksfastigheterna – den kan fungera som vitamininjektion eller vara början till slutet. Ingenting är säkert eller
oundvikligt.
Frågan behandlades ur olika synvinklar vid Jordägarnas Förbunds
generationsväxlingsseminarium. De viktigaste konklusionerna var
att det inte finns någon standardlösning, att varje fall är unikt och
att skatteminimering inte får vara det primära målet.
Beskattningen är förbunden med ett allvarligt missförhållande
som trots ihärdiga försök inte har rättats till – skogsfastigheter beskattas avsevärt mycket strängare än jordbruksfastigheter vid generationsväxling. En liten åkerareal räcker för att en fastighet med skog
skall betraktas som jordbruksfastighet.
Skogsbruket måste erkännas som likvärdig företagsverksamhet,
beskattningen måste göras rättvis och skogsbruksföretag måste
definieras så att beskattningen blir rimlig. Entydiga, företagsfrämjande fastighetsstorlekar gagnar både skogsvården och samhällsekonomin.
Vid seminariet presenterades ett nytt servicekoncept som innebär att jordägare erbjuds fastighetsanpassad hjälp och assistans.
Dagens rådgivningsorganisationer är inriktade på specifika sektorer, bland annat jordbruk, skogsbruk och turism. Den nya modellen
betraktar fastigheterna som helheter bestående av olika element.
Många gårdar har byggnader som inte utnyttjas. Genom att renovera byggnaderna och hyra ut dem kan gårdarna förvandla en
outnyttjad resurs till en inkomstkälla. Den nya servicen ger draghjälp
åt den som vill utveckla sin gård och finna nya lösningar.
Den som vill värna om sin gård trots att vardagsengagemanget
finns på annat håll kan också få handräckning. En professionell förmedlare kan till exempel hjälpa jordägaren att finna en lämplig arrendator till gårdens åkermark.
Alexander Aminoff uppmanade seminariedeltagarna att reflektera
över avståendets ångest och ägandets dimensioner. Hans budskap
var nog att både unga och gamla måste våga fatta beslut på egna
grunder. Man får inte följa upptrampade stigar eller andras förväntningar i alltför hög grad.
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KUVA UPM:n kuva-arkisto
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ENERGIATODISTUSTEN HINNAT
YLEISESTI ALLE 700 EUROA
Olemassa olevien omakotitalojen
energiatodistusten hinnat ovat keskimäärin noin 520 euroa ja yli 90
prosentissa alle 700 euroa, ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat.
Niiden mukaan energiatodistuksen
saa suhteellisen nopeasti, yleensä
alle viikossa.
Tiedot perustuvat 54:lle energiatodistuksen laatijalle lähetettyyn
kyselyyn, johon vastasi 43 laatijaa.
Vastaajat olivat laatineet yli 600
energiatodistusta olemassa oleville
omakotitaloille 1.6.2013 voimaan
tulleen rakennusten energiatodistusta koskevan lain mukaan.

Maanmittauslaitos avasi marraskuun alussa
kiinteistökauppaa nopeuttavan ja helpottavan
Kiinteistökaupan verkkopalvelun. Jo ensimmäisen viikon aikana palvelussa kävi parituhatta kävijää.
– On hienoa, että ensimmäisen viikon aikana palvelussa on tehty muutamien kiinnityshakemusten lisäksi kokonaisia kauppojakin.
Se kertonee osaltaan siitä, että järjestelmän
käyttö on helppoa, arvioi hankepäällikkö Jorma Turunen.

...

METSÄKONEIDEN
KUSTANNUKSET LASKIVAT
Metsäkoneiden kustannukset laskivat 0,2 prosenttia vuoden 2012 lokakuusta vuoden 2013 lokakuuhun,
Tilastokeskus kertoo. Metsätraktoreiden kustannukset laskivat 0,3
prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset 0,1 prosenttia vuodessa.
Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,6 prosenttia ja hakkurien 0,9 prosenttia.

...
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Tavoitteena on saada puolet kiinteistökaupoista sähköisiksi kymmenessä vuodessa.
Verkkopalvelun markkinointi alkaa täydellä
teholla ensi vuonna. Sitä ennen palveluun tehdään parannuksia helmikuussa 2014.
Kiinteistökaupan verkkopalvelun osoite on
www.kiinteistoasiat.fi. Lisätietoa palvelusta
löytyy myös Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta osoitteessa www.maanmittauslaitos.
fi/kiinteistoasiat.

Lisätietoja www.maanmittauslaitos.fi

Puukaupassa hiipumisen merkkejä
Puukauppa on käynyt tänä vuonna hyvin.
Markkinahakkuita on tehty lähes ennätysvilkkaasti ja puun kysyntä on ollut hyvää. MTK:n
metsänhoitoyhdistyksille marraskuussa tekemä puumarkkinakysely osoittaa kuitenkin,
että eri puolilla maata on näkyvissä merkkejä
ostoaktiivisuuden hiipumisesta.
Kyselyn perusteella ostoaktiivisuudessa on
merkittäviä eroja yrityksittäin ja alueittain. Metsänomistajalle tämä tarkoittaa sitä, että kilpailutuksen ja tarjousten vertailun merkitys korostuu. MTK:n metsävaltuuskunnan mukaan oman
tilanteen kartoittamiseksi kannattaakin kääntyä
oman metsänhoitoyhdistyksen puoleen, jossa
on paras tieto paikallisesta tilanteesta.
Myös metsänhoitoyhdistysten puumarkkinat.
fi -palvelu kertoo alueittaisen puun tarjonnan.

MAANTEIDEN RAJAT
KIINTEISTÖREKISTERIIN
Suomen kiinteistöjen ja maanteiden väliset
rajat on selvitetty ja merkitty maastoon
ja kiinteistörekisteriin. Työ on koskettanut
yli 150 000 osakastilaa eli yhteensä
satojatuhansia maanomistajia.
Kiinteistörajojen tarkentumisesta on
hyötyä maanomistajalle. Tarkka pintaala kiinnostaa esimerkiksi omakotitalon
myyjää ja ostajaa. Maanomistajalle
kysymys on myös rahasta: kiinteistövero
määräytyy kiinteistön pinta-alan mukaan.
Lisäksi maanomistajille on teiden
rajaamistoimitusten yhteydessä maksettu
korvauksia, jos levennetty tie on lohkaissut
kaistaleen kiinteistöstä.
– Korvausten säännöt ja käytännöt ovat
nyt kaikille selvät, kertoo arviointipäällikkö
Antti Orama Maanomistajien
arviointikeskuksesta.

Täältä voit katsoa maksutta
omistamasi kiinteistöt ja niiden
sijainnin kartalla, vaikka et olisi
kauppaa tekemässä.
Kirjautuminen on helppoa esim.
verkkopankkitunnuksilla.

MAARAKENNUSALAN
KUSTANNUKSET NOUSIVAT
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat
0,4 prosenttia vuoden 2012 lokakuusta vuoden 2013 lokakuuhun.
Kustannusten vuosimuutos vaihteli
osaindekseittäin päällysteiden -4,4
prosentista kalliorakenteiden 3,2
prosenttiin.

...

KUVA Janne Lehtinen

KIINTEISTÖKAUPAN
verkkopalvelu vauhtiin

KUVA Shutterstock

Lyhyesti

Sähköverkon
vierimetsien hoito
kannattaa
Sähkönjakelun toimitusvarmuutta voidaan parantaa
merkittävästi tehostamalla keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoitoa, selviää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion vierimetsien hoitoa koskeneen
projektin loppuraportista.
Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen käytetään yleisesti maakaapelointia ja ilmajohtojen siirtämistä. Näihin verrattuna vierimetsien hoito on nopeaa,
tehokasta sekä kustannuksiltaan kohtuullista.
Käytännössä vierimetsän hoito tarkoittaa puiden
harvennusta etenkin taimikko- ja esiharvennusvaiheessa. Tavoitteena on parantaa sähkölinjoja lähellä
olevan metsän sääkestävyyttä: harvennukset vähentävät erityisesti lehtipuiden taipumista sähkölinjan päälle
lumen vaikutuksesta ja ne myös nopeuttavat puiden
järeytymistä.
Poikkeuksellisen voimakkaan myrskyn vaikutuksia
vierimetsän hoidolla ei kuitenkaan voida estää.

Maatilan sukupolvenvaihdoksen opas
Osuuspankin julkaisema Maatilan sukupolvenvaihdoksen opas on tiivis perusteos, johon on koottu kattavasti maatilan
isännyyden vaihdossa tarvittavat tiedot
maaliskuun 2013 tilanteen mukaisesti.
Oppaan mukaan sukupolvenvaihdoksen valmisteluissa tärkeintä on päätöksenteko. Se, että luopuva isäntäpari
kypsyy ajatuksissaan luopua tilanpidosta
ja että jatkajat vastaavasti ovat valmiita
ottamaan vastuun tilanpidosta omalle
kontolleen.
Oppaassa selvitetään, mitä kaikkea
jatkajan ja luopujan tulee tietää maatilan
omistajanvaihdoksesta.
www.op.fi/op/yritysasiakkaat/maatalousyrittajan-palvelut
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TEKSTI Tuija Nummela KUVAT Pyry Krappe

3
kysymystä
1. Paljonko metsää kaatui marraskuun
17. päivän Eino-myrskyssä?
Eino-myrskyssä kaatui puustoa noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä lähes 60 miljoonan euron
arvosta. Kaksi kolmasosaa vahingoittuneista
puista on linjan Kokkola-Savonlinna tuulisimmilla alueilla.
Metsänomistajille aiheutuneet noin 30 miljoonan euron menetykset johtuvat metsään
jäävästä vahingoittuneesta puustosta, myrskypuiden normaalia suuremmista korjuukustannuksista, puutavaran laadun heikkenemisestä
ja arvottomaksi vahingoittuneista puiden
osista.

METSÄMAA
käy hyvin kaupaksi
Talouden epävarmuus ei näy metsämaan kysynnässä. Metsätiloja ostetaan entiseen tahtiin ja metsämaasta maksettu hinta on noussut.
Tuorein tilasto on tammi-kesäkuulta, jolloin maassa tehtiin kaupat 784:stä yli
kymmenen hehtaarin metsätilasta, kertoo Yle.
Sijainti on yleisimpiä metsämaan hankintakriteereitä, mutta tärkein syy on tilalla
kasvava puusto ja siihen liittyvät tuotto-odotukset.
Rahat halutaan sijoittaa turvallisesti ja - toisin kuin pörssikaupoissa - minkäänlaisia pikavoittoja ei metsätilalta yleensä edes odoteta.
Pellervon taloustutkimus (PTT) arvioi, että metsätilojen hinnat nousevat ensi
vuonna 2–4 prosenttiyksikköä.

...

...

3. Kuinka hyvässä ekologisessa tilassa
Suomen vesistöt ovat?
Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen arvion mukaan järviemme
pinta-alasta 85 prosenttia ja jokivesistämme
65 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tätä heikommassa kunnossa on kolme
neljäsosaa rannikkovesien pinta-alasta. Suurin
ongelma on rehevöityminen.
Suuret järvet ja erityisesti Pohjois-Suomen
vedet ovat ekologiselta tilaltaan pääosin hyviä
tai erinomaisia. Sen sijaan pienet järvet kärsivät rehevöitymisestä.

...
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•

Taloustilanne ei ole vähentänyt metsätilojen myyntiä

•

Metsämaan hinta on noussut nopeammin kuin puun reaalihinta

•

Metsätiloja myyvät lähinnä yhtymät ja kuolinpesät, joten
ostajia on enemmän kuin myyjiä

•

PTT arvioi metsämaan hintojen nousevan myös ensi vuonna

KUVA UPM:n kuva-arkisto

2. Talvivaaran kaivoksen ympäristövahingot ovat olleet paljon esillä julkisuudessa. Kuinka yleisiä ympäristövahingot ovat
Suomessa?
Suomessa tapahtuu vuosittain keskimäärin
150 ympäristön kannalta huomattavaa öljy-,
kemikaali- tai luontovahinkoa. Vähäisempiä
vahinkoja on noin 2800 vuosittain.
Eniten ympäristövahinkoja tapahtuu
kuljetuksissa, liikenteessä ja yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamoilla. Noin 90 prosenttia vahingoista liittyy öljyperäisiin aineisiin.
Merkittävimmät seuraukset kohdistuvat maaperään ja sen kautta pohjaveteen, Suomen
ympäristökeskuksen laatima selvitys vuosilta
2006–2012 kertoo.
Katastrofiluokan isoilta onnettomuuksilta
on viime vuosina vältytty.

OSTAJIA ENEMMÄN KUIN MYYJIÄ

HAKEMUSLOMAKKEISIIN MUUTOKSIA
Maanmittauslaitoksen hakemuslomakkeita on muutettu, koska Maanmittauslaitos
otti 1.11.2013 käyttöön sähköiset panttikirjat.
Sähköisestä panttikirjasta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ja
päätös lähetetään ilmoitettuun osoitteeseen joko sähköpostitse tai maapostitse.
Kiinteistökaupan verkkopalvelussa voi tehdä kiinnityshakemuksen sähköisesti,
ja näin koko prosessi voidaan halutessa hoitaa ilman paperisia asiakirjoja. Toki
kirjallisia hakemuksia voi edelleenkin toimittaa Maanmittauslaitokselle.
Uudet lomakkeet ovat saatavilla verkkosivuilta www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet tai suomi.fi-sivustolta.

SYYSKOKOUSSEMINAARI
ja nuorten esiinmarssi
Maanomistajain Liiton syyskokouksen avajaissanoissa varapuheenjohtaja Thomas Frankenhaeuser
totesi, että rakentamislainsäädännössä on moni asia pielessä.
– Rakentamisen laatu on huonoa ja täälläkin rakennetaan liian tiheään. Ympäristöministeriö on monissa asioissa haluton
kuuntelemaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen ääntä. Olisiko aika harkita
uudenlaisia vaikuttamiskeinoja, Thomas
Frankenhaeuser pohti.
Kokouksen tärkeimmät asiat koskivat
ensi vuoden toimintaa. Painopisteinä on
vaikuttaminen merkittäviin maanomistukseen liittyviin hankkeisiin. Myös energiakysymykset ovat tärkeitä, esimerkiksi
energiatodistuslain muutoshanke.
Toisena tärkeänä tehostuskohteena on järjestön viestintä, jossa hyödynnetään uusiutuneita kotisivuja sekä sosiaalista mediaa. Jäsenhankinnan erityinen painopiste on nuorissa.
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan
eli 110 eurossa vuodessa. Maksuun sisältyy
edelleen Maanomistaja-lehti neljä kertaa
vuodessa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä
muodossa.
Hallituksesta olivat erovuorossa Eine
Rosenberg-Riihimäki ja Thomas Frankenhaeuser. Molemmat valittiin uudelleen
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Eero
Nurminen Salon Halikosta. Kokous pidettiin 9.11.2013 Hotel Arthurissa Helsingissä.

Uutta palvelua tilanhoitoon
Kokouksen päätteeksi Tomas Landers esitteli yrityksensä ”TLTilat” palveluita. Kyseessä on palveluyritys, joka tarjoaa neuvonta- ja
hallintapalveluja niin metsän, maatalouden
kuin rakennustenkin hoidossa. Tavoitteena
on parantaa ja helpottaa asiakkaiden tilanhoitoa kunkin tarpeiden mukaan niin taloudelliselta kuin laadulliseltakin kannalta.
Lue tästä lisää sivulta 14

Sukupolvenvaihdos käännekohta
Seminaariosuudessa UPM:n lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila valotti sukupolvenvaihdosta monesta näkökulmasta. Pääviesti
oli se, että jokaisen tilan ja perheen tilanne
on yksilöllinen, joten sukupolvenvaihdos on
tarpeen ratkaista tapauskohtaisesti.
Lue tästä lisää sivulta 10

Maanomistajat, aiotteko elää ikuisesti?
Nuori maanomistaja Alexander Aminoff
kannusti ja vähän kovistikin maanomistajia tekemään sukupolvenvaihdoksen aikanaan. Jo ennen sukupolvenvaihdosta pitää
ottaa mahdolliset jatkajat mukaan tilan
arjen toimintoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet herättävät nuoren kiinnostuksen.
Alustuksen tarkoituksena oli herätellä
yleisöä miettimään tulevaisuutta. Vähän Alexander kyllä harmitteli, että paikalle oli tullut
niin valistunutta väkeä, ettei sille ollutkaan

tarpeen ”saarnata” kovin sanankääntein.
Lue tästä lisää sivulta 13

Nuorten toiminta liikkeelle
Seminaarin päätteeksi paikalle saapuneet
nuoret pohtivat nuorisojaoksen toiminnan
käynnistämistä. Paikalla olleet muodostivat
työryhmän, joka ideoi tulevaa toimintaa.
Ensimmäinen tapahtuma on luvassa
Maanomistajain Liiton kevätseminaarin yhteydessä Inkoossa 4.–5.4.2014. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki noin
20–40-vuotiaat nuoret.
Alexander Aminoff (31) kerää parhaillaan nuoria jäseniä, jotka haluavat olla mukana suunnittelemassa jaoksen toimintaa
tai osallistua siihen.
Ota yhteyttä Alexanderiin, jos olet kiinnostunut: nuoret.maanomistajat@gmail.com
Kontakta Alexander om du är intresserad:
nuoret.maanomistajat@gmail.com
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TEKSTI Juhani Krappe KUVAT Pyry Krappe
< Patrik Rönnbergin
suosikki omien
valaisimien joukossa
on messinkikruunu
1910–1920-luvulta.
Valaisin on sen
jälkeen kunnossa,
kun helminauhat on
uusittu.

Patriks Möbel
Patriks Möbel on erikoistunut myös antiikin ja vanhan tavaran
entisöintiin. Läntisellä Uudellamaalla, Mustiolla, sijaitsevan
liikkeen palveluvalikoimaa laajentaa vielä Patrik Rönnbergin
elämänkumppanin Tarja Mieronkosken verhoomo.
Toimintaperiaatteena on, että osa liikkeen esineistä laitetaan myyntiin alkuperäisessä kunnossa. Asiakas voi itse
päättää, haluaako kunnostaa sen.
Patriks Möbel löysi uudet toimitilat pari vuotta sitten Mustiolta. Nybergin puusepänverstaan tilat on rakennettu vuonna 1940 ja parhaimmillaan tiloissa teki töitä parikymmentä
puuseppää.
Patrik Rönnbergiä eivät kiinnosta ainoastaan käyttö- ja
koriste-esineet, vaan veteraanimoottoripyöräharrastuksen
parissa kertyneille taidoille löytyy myös käyttöä. Vahvin osaamisen alue ovat 2-pyöräisten lisäksi valaisimet ja lukot.
Vanhat ajoneuvot ovat myös pariskunnan yhteinen mielenkiinnon kohde, sillä Tarja on erikoistunut myös museoajoneuvojen verhoiluun.

> Aito tuote ei aina
ole edes kallis. Patrik
Rönnbergin näyttää
suutarin lamppua
hisseineen. Sen
hinta on kolmasosan
halvempi kuin
uustuotantona
valmistetun.

Korjausrakentaminen

Suomessa on pitkä pimeä

Vanhat valaisimet ovat
oikeaa käyttöantiikkia
Vanhan valaisimen tekniseen kuntoon kannattaa suhtautua suurella varauksella, jos myyjän
kommenttina on ollut, että ”kyllä se paloi kun se otettiin alas katosta”. Näin sanoo Patrik Rönnberg,
jolla on vankka kokemus vanhojen valaisimien kunnostuksesta yli viidentoista vuoden ajalta.

E

ntisöijä ja antiikkikauppias Patrik
Rönnberg paljastaa syyn epäilykseen.
– Vanhat sähköjohdot toimivat usein
moitteettomasti siihen asti, kun valaisin
on alkuperäisellä paikallaan. Mutta siirrossa ajan ja lämmön vaikutuksesta hapertuneet johtojen kuoret murenevat ja jäljelle
jäävät paljaat metallikaapelit.
Valaisin on silloin vaarallinen niin käyt8
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täjälleen kuin ympäristölleenkin.
– Olen kuullut tapauksesta, jossa antiikkivalaisimen kytkeminen uuteen paikkaa
pimensi koko asuintalon, Rönnberg muistaa.

Täydellinen on aina arvokas
Valaisimen teknisen toimivuuden voi varmistaa sähköalan ammattihenkilö, mutta
rakenteen korjaamiseen ja puuttuvien osien etsimiseen kaivataan muutakin ammat-

tiosaamista.
– Omaan varastooni on kertynyt tuhatkunta erilaista valaisimen kuuppaa ja mittaamaton määrä muita varaosia, Rönnberg
kertoo.
Asiantuntijan mielestä pelkän valaisimen rungon ostaminen on aina onnen
kauppaa, jos tavoitteena on entisöidä se
alkuperäiseksi. Esimerkiksi oikean kuupan löytäminen on tarkkaa peliä. Kuup-

pia on muodoiltaan, koristeiltaan ja värisävyiltään erilaisia. Joskus parin millin
ero mitoissa voi olla ratkaiseva. Jos varaosakuuppa on vahvuudeltaan alkuperäistä
paksumpi, sen paino vetää esimerkiksi kolmihaaraisen lampun auttamatta vinoon.
Täydellisten design-valaisimien hinnat
ovat nousseet pilviin. Esimerkiksi myyntiin
tulleet Oy Taito Ab:n valmistamat valaisimet
jäävät enää harvoin kotimaahan, sillä varakkaat keräilijät löytyvät usein Yhdysvalloista.
– Joskus arvovalaisimen löytyminen on
vasta hyvä alku.
Rönnberg kertoo Paavo Tynellin kattovalaisimesta, joka löytyi erään kuolinpesän
tyhjennyksessä.
Kaupan kiinni lyöminen johtui pitkälti
juuri tuosta valaisimesta, ja siksi oli jännittävää päästä tarkemmin tarkastamaan,
oliko nopeasti tehty havainto oikea. Valaisin oli aito 40-luvun Oy Taito Ab:n tuote,
mutta puutteitakin löytyi.
Edelleen ratkaisematon asia on, mistä
löytyy oikea materiaali varjostimiin, jotka
ovat vuosien kuluessa vioittuneet hehkulamppujen lämmöstä.
– Arvostetun suunnittelijankin töistä
löytyy pieniä heikkouksia. Monen kattovalaisimen varjostimet ovat vain pienten

Suomalaisia
valaisintehtaita
TAITO OY JA ITSU OY
Paavo Tynell (1890–1973) johti
vuonna 1918 perustettua taidetakomo Oy Taito Ab:tä vuoteen
1954. Vuodesta 1932 Taito keskittyi valaisintuotantoon. Tynellin
malliston lisäksi Taidossa valmistettiin muun muassa Alvar Aallon
suunnittelemia tuotteita.
Idman Oy osti Taito Oy:n 1953.
Tynell toimi Idman-Taito Oy:n
suunnittelijana vuoteen 1958
saakka, minkä jälkeen hän siirtyi
työskentelemään Yhdysvaltoihin.
Muita Idmanin omistamia valaisintehtaita olivat Lampputeollisuus Oy (per. 1928) ja Itsu Oy.

koukkujen varassa, jolloin varjostin voi
helposti kellahtaa nojaamaan lamppuun,
Patrik Rönnberg muistuttaa.

Varaosat kiven tai rahan takana
Vanhaa arvostetaan nykyään ihan eri tavalla kuin 70-luvulla, jolloin arvokkaita
valaisimia heitettiin roskalavalle.
Valaisimien varaosia on vaikea löytää tai
ne ovat suhteellisen kalliita: esimerkiksi
yksinkertainen, messinkinen kuupan pidike maksaa viisikymmentä euroa.
– Lasien kohdalla tilanne käy yhä huolestuttavammaksi, sillä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana 50 lasinvalmistajaa
on lopettanut tuotannon Euroopassa. Suomessa valaisin lasien valmistus on loppunut jo aikaisemmin.
Yhtään parempi tilanne ei ole Rönnbergin mukaan posliini-osien kohdalla.
Ruotsin kautta löytyy kangaspäällysteisiä
johtoja, ja Kaukoidässä valmistetaan vielä
helminauhoja lasikuuppien reunoihin.
– Aina ei löydä aivan samanlaista nauhaa kuin alkuperäinen, mutta usein lähes
vastaavan.

ORNO
Helsingissä vuonna 1921 aloittanut ja myöhemmin Keravalle
siirtynyt pieni Taidetakomo
Orno kehittyi vuosien myötä
merkittäväksi valaisinvalmistajaksi, jonka tuotannosta suuri
osa meni vientiin.
Ornon valaisinmuotoilijoita
olivat mm. 1940-luvun alkupuolella aloittanut Lisa Johansson-Pape sekä 1950 lähtien
Ornolle mallistoa suunnitellut
Yki Nummi.

ta, jolla on edelleen käyttöä.
– Elämme maassa, jossa on pitkä pimeä.
Kiinnostus vanhoihin valaisimiin ja niiden lisääntynyt kysyntä on mullistanut
markkinoita. Patrik Rönnberg kehottaa
käyttämään harkintaa internet-ostoksissa.
– Pelkistä kuvista on vaikea arvioida, mitä on ostamassa. Esineen alkuperäisyys ja
ylipäätään kunto on merkittävä tekijä hinnan muodostumisessa.
– Alan kauppiaan kanssa, kiinteässä toimipaikassa asioiminen on turvallisempaa,
sillä yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä ongelmatilanteiden ratkominen
on usein hankalampaa.
Valaisimien kohdalla oman mausteensa
tuo suomalainen historia.
Tynellin Taito Oy:ssä suunnittelemat valaisinmallit jatkoivat elämäänsä ajan halpamalleina, joita valmistivat Taito Oy:n ostaneen Idman Oy:n muut tuotantolaitokset.
– Kyse ei kuitenkaan ole kopioinnista,
esimerkiksi Itsu Oy:n tuotteet on merkitty
tehtaan leimalla, mutta suunnittelijaa ei
ole mainittu.

Harkintaa internet-ostoksissa
Vanha valaisin on hyvä esimerkki antiikis-
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TEKSTI Heikki Kalvila, lakipalvelupäällikkö, UPM KUVAT Pyry Krappe, Shutterstock, UPM:n kuva-arkisto

Nuoret pohtivat sukupolvenvaihdoksen hyviä puolia, kuvassa vasemmalta Julia Storsjö,
Alexander Aminoff, Tomas Landers ja Henrik Creutz.

Heikki Kalvila (oik) kannusti keskustelemaan avoimesti
eri vaihtoehdoista.

Metsätilan sukupolvenvaihdos on lukuisissa perheissä ajankohtainen.
Keskimäärinkin metsänomistajat alkavat olla päälle kuusikymppisiä.

S
METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDO

Menettelytavat
mietittävä
tapauskohtaisesti
10
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Jokainen tilanne ja sukupolvenvaihdos
ovat yksilöllisiä. Sukupolvenvaihdoksen
onnistunut toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja on ammattitaitoa vaativa
prosessi. Mitä suuremmasta tilakokonaisuudesta ja varallisuusarvosta on kysymys,
sitä vaativammaksi järjestely muuttuu.
Perhepiirissä metsätilan sukupolvenvaihdoksessa voidaan hyödyntää eri
luovutusvaihtoehtoja. Toimimalla elinaikanaan metsänomistaja voi parhaiten
vaikuttaa lopputulokseen. Alkusysäys tuleekin yleensä metsänomistajan ja hänen
puolisonsa aloitteesta. Oikeudellisten kysymysten lisäksi sukupolvenvaihdokseen
liittyy usein myös paljon tunteita herättävien asioiden hallintaa.

Katse horisonttiin
Luopujan ja jatkajan lähtökohdat ja tavoitteet sukupolvenvaihdokselle voivat olla erilaiset. Joskus koetinkivi on luopumisen tuska, mutta usein avainkysymyksiä ovat esimerkiksi luopujan mahdollisesti tarvitsema
taloudellinen turva, omaisuuden arvostaminen, avio-oikeuden merkitys, sukupolven-

vaihdoksen rahoitus ja veroseuraamukset
sekä tilanpidon jatkajan sisarusten perintöoikeudellisen aseman huomioiminen.
Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa
on hyvä katsoa pitkälle – jopa seuraavaan
omistajavaihdokseen asti.
Yleisesti metsänomistajat haluavat
säilyttää tilat kokonaisina. Kun kyse on
pelkän metsätalouden harjoittamisesta,
varsin tavallista on sisarusten välisen tasapuolisuuden hoitaminen perustamalla
metsätilaan heille yhteisomistus, joka on
niin sanotusti välitilavaihe. Pirstoutumisen riskihän piilee yhteisomistusta lopetettaessa, tyypillisesti perinnönjaossa,
mutta myös yhtymämuotoisen omistuksen tultua tiensä päähän.
Pirstominen johtuu yleensä siitä, että
kellään yhteisomistajista ei ole halukkuutta ”ostaa ulos” muita osakkaita, tai
esimerkiksi hinnoista ei päästä sopimukseen. Etenkin suurien metsätilojen arvot ja
kauppahinnat nousevat monesti korkealle,
eikä helppoja neuvoja aina ole.
Monia pinta-alaltaan merkittäviä perhemetsiä on viime vuosina päädytty hal-

linnoimaan yhteismetsän muodossa. Se on
metsätalouden harjoittamiseen räätälöity
organisoitumismuoto ja yksi vaihtoehto
järjestää metsänomistus sekä sukupolvenvaihdos tiloja pirstomatta. Yhteismetsäosuuksia voidaan luovuttaa tai jakaa
perinnönjaossa tasapuolisesti ilman, että
metsäalueet pirstoutuvat.

Puhdas kauppa, lahja
vai niiden välimuoto
Päävaihtoehdot omistajavaihdoksen toteuttamiseen ovat tyypillisesti puhdas
kauppa ja lahja sekä näiden välimuoto
lahjanluonteinen kauppa.
Luovuttajan toimeentulon turvaaminen ja tilanpidon jatkajan sisarusten perintöoikeudelliseen asemaan perustuvien
hyvitysvaateiden toteuttaminen ohjaavat
usein luovutuksen tekemistä vastikkeellisesti. Näkökulmana sisarusten välillä on
huomion arvoista myös se, että yleensä
tilan ostaja altistuu taloudelliselle riskille eri tavoin kuin sisarosuuskorvauksen
saaja. Jatkajan sisarusten asemaa voidaan
hyvittää myös luovuttamalla heille muuta
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AVOIMUUS ON EDUKSI
”Käytännön kokemuksesta
on helppo todeta, että
jokainen sukupolvenvaihdos
on yksilöllinen, jolloin
on tapauskohtaisesti
mietittävä parhaiten
sopivat menettelytavat.
Valmistelussa avoimuus
perheenjäsenten ja
sisarusten välillä on myös
eduksi, jolloin yhdessä
löydetään helpommin kaikille
osapuolille tyydyttävä
ratkaisu – ja joulukortit
kulkevat joka suuntaan.”

omaisuutta, jos metsätila siirtyy yhdelle
sisaruksista kokonaan vastikkeetta tai
alihintaan.
Lahja yhdelle perillisistä tai tämän lapselle voi myöhemmin tulehtua perintöriidaksi asti. Toisinaan vanhemmat ovat
huolissaan myös siitä, että sukutila siirtyy
jälkeläisen avioeron tai kuoleman jälkeen
vieraaseen sukuun.
Yhden mahdollisuuden tarjoaa se, että
lahjanantaja voi sulkea omaisuutta pois
avio-oikeuden piiristä määräämällä siitä
lahjakirjassa. Myös testamentin tekijä voi
sulkea omaisuutta pois avio-oikeuden piiristä määräämällä siitä testamentissa. Vastikkeellisiin saantoihin, kuten esimerkiksi
kaupassa, luovuttaja ei sen sijaan voi liittää
määräystä avio-oikeuden poissulkemisesta.

Verotuksen hallittu ennakointi
Verotus on kiistatta tärkeä osa-alue sukupolvenvaihdoksessa. Esimerkiksi eri luovutustapoihin ja tilanteisiin liittyy kovin
erilaisia veroseuraamuksia. Tavallisesti
tarkasteltavina ovat luovutusvoittoverotus,
perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus
sekä mahdollisuus metsävähennykseen.
Verosuunnittelulla selvitetään avoinna
oleviin toimintavaihtoehtoihin liittyvät
12
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veroseuraamukset ja otetaan ne huomioon arvioitaessa niiden edullisuutta verovelvollisen tavoitteiden pohjalta. Monesti
veroseuraamuksista on syytä hakea ennakkoon verottajalta maksullinen ennakkoratkaisu tai -tieto.

Metsäsuunnitelmasta
pohjaa tuottavuudelle
Metsätilan sukupolvenvaihdoksessa kannattaa huomiota kiinnittää myös metsätalouden harjoittamiseen. Metsäsuunnitelma on siinä hyvä käsikirja, ja normaalisti
jatkaja saa puun myyntituloista sukupolvenvaihdossa tarvittavaa rahoitusta.
Puusto on metsän tuotantokoneisto ja
tulot saadaan metsänkasvun kautta. Pelkistetysti tuottava metsänkasvatus perustuu metsänhoidon toimenpitein puuston
tuottokunnosta huolehtimiseen ja puuston kasvun ohjaamiseen taloudellisen
arvon kannalta edulliseen suuntaan sekä
puun myynneistä kertyviin tuloihin. Eri
metsikkökuvioiden välillä puuston vuotuinen kasvu ja arvokasvu kuitupuusta tukkipuuksi vaihtelevat paljonkin puuston iästä
ja kasvupaikan viljavuudesta riippuen.
Tietyn kuvion puusto on usein perusteltua hakata silloin, kun arvokasvu

prosenteissa alittaa mahdollisen lainan
korkotason tai vaihtoehtoisen sijoituksen
tuoton. Metsäsuunnitelma on oiva työkalu
metsänhoitotöitä ja hakkuita ajoitettaessa
sekä sovitettaessa yhteen metsän tuottomahdollisuuksia ja esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen rahoitustarpeiden vuoksi
tehtäviä hakkuita.

Kaikki alkaa suunnittelusta
Onnistunut metsätilan sukupolvenvaihdos alkaa tilanteen kartoittamisella ja
suunnittelulla. Menettelyvaihtoehtoja on
useita. Toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on luopujan ja jatkajan toiveista ja
tarpeista riippuvainen.
Sukupolvenvaihdoksessa kannattaa
käyttää apuna asiantuntijaa sopivimpien
ratkaisujen löytämiseksi ja myöhempien
ongelmien välttämiseksi. Asiantuntijan
tehtävä on esimerkiksi määrittää, minkälaisia ja minkä muotoisia oikeustoimia sekä oikeustoimikokonaisuuksia haluttuun
lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan.
Sukupolvenvaihdos on tunnetusti myös
avainroolissa vältettäessä tilojen pirstoutumista ja edistettäessä aktiivista metsänomistusta.

Ajatuksia ja kokemuksia
sukupolvenvaihdoksesta
Nimeni on Alexander Aminoff ja olen epätyypillinen maanomistaja. Epätyypilliseksi minut tekee muun muassa ikäni,
olen vasta 31-vuotias.
Metsätilojen omistajista 45 prosenttia on eläkeläisiä, ja uskaltaisin väittää, että lopuista valtaosa on eläkeiän kynnyksellä. Eläkeläisten osuus metsänomistajista on järkyttävän
korkea, enkä löydä asialle järkiperustetta.
Neljäsosa suomalaisesta talousmetsästä seisoo koskemattomana. Eläkeläismetsänomistajien ja talousmetsän
epätehokkaan käytön välillä on suora syy-yhteys: eläkeläisellä ei ole samaa rahantarvetta kuin nuorella.
Meidän suomalaisten metsänomistajien on turha itkeä
puun tuontia Venäjältä, kun emme kerran itse tarjoa riittävästi puuta teollisuudelle. Koska sukupolvenvaihdosta ei
tehdä, jaetaan metsät usein perillisten kesken. Mitä vähemmän hehtaareita, sen pienempi kiinnostus hoitaa metsää.
Metsien pirstominen on hyvä tapa viedä työpaikkoja metsäalalla ja antaa metsien risuuntua. Onko tämä todellakin
suomalaisen maanomistajan tahto?
Olen pohtinut useita vaihtoehtoja, miksi suomalainen maanomistaja ei halua tehdä sukupolvenvaihdosta.
1) älykkyysosamäärä ei riitä
2) kuolemattomuus
3) suuri sosialistinen salaliitto
4) ääretön itsekkyys
5) ajattelemisen ulkoistaminen valtiolle
Vain ani harva suomalainen on kirjoitus- ja lukutaidoton
ja hautausmaat ovat korvaamattomia ihmisiä täynnä. Kovin
harva suomalainen pitää sosialismia nykyjärjestelmää parempana vaikka auliisti perintöveroja maksaakin. Vaihtoehdot 1–3 ovat täten poissuljettuja.
Katsoisin, että kykenemättömyys sukupolvenvaihdokseen liittyy äärettömän itsekkäisiin eläkeläisiin sekä rajattomaan luottamukseen valtioon ja verottajaan. Mikäli sukupolvenvaihdosta ei suunnitella, sen suorittaa verottaja – ja
tähän valtaosa maanomistajista näyttää tyytyvän. He ovat
siis ulkoistaneet ajattelemisen valtiolle.

Ensinnäkin: Ole vahva ja anna nuorelle mahdollisuus näyttää taitonsa. Näytä luottamuksesi jatkajaa kohtaan, sillä
jos oma lapsesi ei ansaitse luottamustasi, niin kuka sitten
ansaitsee?
Sinulle saattaa tulla kiusaus esittää korvaamatonta ja
puuttua jatkajan tekemisiin. Jos aiot luopua, luovu oikeasti. Itseni tuntien en kykenisi olemaan sekaantumatta tilan
asioihin. Olenkin jo nyt, naimattomana ja lapsettomana,
päättänyt lähteä tilalta kun sukupolvenvaihdos koittaa.
Viimeisenä mutta erittäin tärkeänä: kehitä itsellesi hyvissä ajoin ennen sukupolvenvaihdosta mielekästä tekemistä
tilan ulkopuolella. Liity järjestöihin, laajenna sosiaalista verkostoasi ja aloita urheiluharrastus jonka ehkä kauan sitten
lopetit.
Jatkajana oleminen on vähintäänkin haastavaa. Vanhemmat sukupolvet saattavat asettaa korkeita odotuksia, ja
jatkajasta ehkä tuntuu siltä, että vanhan isännän silmät
kultaavat jokaisen askeleen. Uusi isäntä tai emäntä tutustuu uudella tavalla metsäsuunnitelmaan, peltolohkoihin,
rakennuskantaan, tiestöön ja ojituksiin iankaikkisesta paperirumbasta puhumattakaan.
Tilan jatkaminen vaatii kärsivällisyyttä. Nuori isäntä tai
emäntä haluaa ehkä heti hoitaa kaikki rakennukset, metsät ja pellot omia ajatuksia vastaaviksi. Elefantti syödään
kuitenkin pala kerrallaan. Teimme sukupolvenvaihdoksen
vuonna 2005, ja nyt vuonna 2013 minusta tuntuu, että alan
päästä tilanteen herraksi.
Tilanhoitoa jatkava tarvitsee niin apua kuin tukeakin. Tilan jatkamisesta on hyvä puhua hyvissä ajoin puolison ja
ystävien kanssa. Heidän kanssaan voi jakaa niin ilot kuin
surutkin. Pohdi myös tarkkaan onko tilan jatkaminen, se,
mitä itse haluat… Muista myös, että metsä- ja maanviljelystilaa voi aivan hyvin hoitaa etänä. Tilalle voi myös muuttaa
myöhemmässä elämänvaiheessa.
Olen luvannut itselleni, että luovun maanomistuksistani viimeistään silloin kun jatkaja on valmistunut opinnoistaan.
Aioin kirjoittaa itselleni kirjeen, jonka saan avata seuraavan
kerran kun sukupolvenvaihdos on ajankohtainen. Suosittelen samaa sinulle, maanomistaja.

Evästystä

Älä aikaile sukupolvenvaihdoksen kanssa – tee se nyt!

Omien kokemuksieni pohjalta haluan antaa tilastaan luopuvalle maanomistajalle evästystä.

Alexander Aminoff
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Maanomistaja
ennen

TLTILAT

Totalförvaltning för en bättre
ekonomi och flera härlighetsvärden!

Kokonaishallinnolla parempaan talouteen
ja enemmän ihanuusarvoja!

TLTILAT är ett företag som sköter om större fastigheter i södra
Finland. Företaget är nyetablerat och tar som bäst fram olika modeller för skötseln av varierande helheter. Fastighetstjänsterna
indelas i följande huvudsakliga områden: skogsbruk, jordbruk,
byggnader och övrigt. TLTILAT specialiserar sig på skötsel av
gårdar och fastigheter som består av minst 200 hektar mark
och gärna en del byggnader. Geografiskt arbetar man i det här
skedet i den del av södra Finland som grovt befinner sig söder
om axeln Björneborg–Helsingfors.

TLTILAT on yritys, joka hoitaa suurehkoja kiinteistöjä eteläisessä
Suomessa. Yritys on uusi ja se kehittää erilaisia malleja vaihtelevien kokonaisuuksien hoitoon. Kiinteistöpalvelujen tärkeimmät
vastuualueet ovat metsätalous, maatalous, rakennukset ja muut
palvelut. TLTILAT erikoistuu sellaisten tilojen ja kiinteistöjen hoitoon, joiden pinta-ala on vähintään 200 hehtaaria ja joissa on
myös rakennuksia. Toiminta keskittyy tässä vaiheessa pääosin
Pori–Helsinki-akselin eteläpuolelle.

Skogbruk med ett brett perspektiv
TLTILAT vill utgående från markägarens intressen skapa ett
skogbruk som är både hållbart och lönsamt. Genom en gemensam och aktiv upphandling av de årliga virkesmängderna kan
man skapa mervärde. För att säkra en god kvalitet i gallringarna- och ungskogsvården samt optimera intäkterna, sköter
man ganska långt dessa avverkningar själva. Man tror på en
fortsatt växande handel med energived av god kvalitet. Genom
en skogsplanering- och skötsel som gör praktisk skillnad från
dagens praxis skapar man vid behov ett viltanpassat- eller på
andra sätt naturnära skogsbruk. Man har vidare erfarenhet av
t.ex. PEFC- och FSC-certifiering.

Skapar förutsättningar för ett lönsamt jordbruk
TLTILAT hjälper till att hitta goda samarbetspartners för gårdens
jordbruk, genom att aktivt jobba för större helheter. Alternativt
ser man till att de bästa arrendatorerna kopplas till gårdens
åkerbruk.

Byggnaderna i användning
Gårdarnas byggnadsbestånd förs in i ett gemensamt disponentprogram. En långsiktig utvecklingsplan görs upp med målsättningen att i framtiden utnyttja all befintliga kvadratmetrar.
Genom en lånsiktig uppbyggnad av hyresobjektens antal och
standard samt via en gemensam marknadsföring skapar man en
bättre ekonomi kring byggnaderna. En pool av erfarna hantverkare finns att tillgå för olika sorters specialarbeten på historiska
byggander samt normala renoverings- och byggnadsprojekt.

Övriga tjänster som berör större gårdar och fastigheter
Företaget erbjuder vidare tjänster kring t.ex. fastighetsförmedling, juridik, bokföring, planeringsfrågor, generationsskiften,
jakt, viltvård, fiske och vindkraft.
För att uppnå en personlig och långsiktig utveckling sköts
gårdarna av namngivna förvaltare. TLTILAT lägger stor vikt vid
personliga egenskaper och erfarenhet hos de underleverantörer
som arbetar i detta nätverk samt de som arbetar i företaget.
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Laajakatseista metsätaloutta
ja kannattavaa maanviljelystä
Metsätalouden on oltava sekä kestävää että kannattavaa. Suunnitelmallinen hoito ja kaupankäynti tuottavat parhaan tuloksen.
Hyvälaatuinen energiapuu on jatkossa yhä merkittävämpi osa
taloutta. Metsänhoitoa voidaan tehdä myös riistanhoitopainotteisesti tai muuten luonnonläheisin menetelmin. Yrityksellä on
kokemusta sekä PEFC- että FSC-sertifioinnista.
TLTILAT luo edellytyksiä kannattavalle maataloudelle mm.
auttamalla löytämään hyviä yhteistyökumppaneita suurempien
kokonaisuuksien luomiseksi.

Rakennukset käyttöön ja
muita palveluita suurehkoille tiloille
Tilojen rakennuskanta viedään yhteiseen hallinto-ohjelmaan.
Pitkäntähtäimen suunnitelmalla on tarkoitus saada koko rakennuskanta hyötykäyttöön. Yhteinen markkinointi parantaa vuokrauksen taloudellista tulosta. Ammattitaitoisten käsityöläisten ja
kirvesmiesten yhteenliittymä voi tehdä niin historiallisten rakennusten korjaustöitä kuin uudisrakentamistakin.
Yritys tarjoaa myös muita palveluita liittyen esimerkiksi kiinteistönvälitykseen, juridiikkaan, kirjanpitoon, suunnitteluun,
sukupolvenvaihdokseen, riistanhoitoon, metsästykseen ja tuulivoimaan. Jokaiselle asiakastilalle on nimetty oma tilanhoitaja.
TLTILAT asettaa keskipisteeseen henkilöt, jotka työskentelevät
yrityksessä tai verkostossa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tag gärna kontakt och berätta
för oss om Era behov och
utmaningar i skötseln:
www.tltilat.com
Lisätietoja ja yhteydenotot
www.tltilat.com
Tomas Landers
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Euroopan
historialliset
kiinteistöt

TEKSTI Delphine Dupeux ja Andréanne Lafrance, EHHA KÄÄNNÖS Jari Leino

voimalla Philippart pyrki vakuuttamaan
kuulijat siitä, että kulttuurialaa ei ole
EU:ssa unohdettu. Hänen esityksensä jälkeen pidettiin ensimmäinen pyöreän pöydän keskustelu, jonka aiheena oli yksityisen kulttuuriperinnön asema EU:ssa.

European
Historic Houses

Lobbaus kannattaa

EHHA:n vuosikokous
BRYSSELISSÄ

Uudet liiketoimintamallit
pohdittavina
Kerran vuodessa Euroopan historiallisten rakennusten yhdistys
EHHA järjestää laajemman kokouksen, jossa 20 jäsenjärjestön
ja kolmen tarkkailijamaan edustajat kokoontuvat jakamaan
ajatuksiaan ja keskustelemaan yhdistyksen tulevista tavoitteista.
Vuoden 2013 vuosikokous pidettiin Brysselissä syyskuun lopulla.

16
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V

uosikokous tarjosi mahdollisuuden pohtia uusia, innovatiivisia
lähestymistapoja Euroopan kulttuuriperinnön puolustamiseen sekä yhdistyksen EU:ta ja kansallisia jäsenyhdistyksiä kohtaan harjoittamaan tiedotus- ja
neuvontatoimintaan.

Kulttuurialaa ei ole unohdettu
Tänä vuonna yli sata ihmistä oli kutsuttu
keskustelemaan aiheesta “Uuden vuosituhannen liiketoimintamallien kehittäminen”. Keskustelua johti EHHA:n varapuheenjohtaja ja Britannian historiallisten
rakennusten yhdistyksen entinen puheenjohtaja James Hervey-Bathurst.
Ensimmäisen esityksen piti Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan matkailu- ja kulttuuriosaston johtaja Eric Philippart. Hän muistutti, että kulttuurimatkailu on äärimmäisen tärkeä asia Euroopan
taloudelle joten Euroopan komissio on halukas kuuntelemaan yksityisten kiinteistönomistajien ja kulttuurijärjestöjen ongelmia.
Tilastojen ja käytännön esimerkkien

Europa Nostran pääsihteeri Sneska
Quaedvlieg-Mihailovic esitteli kulttuuriperintöön liittyvän lobbauksen tuloksia
viime vuosilta. Hän toi esille globaalilla
tasolla tapahtuvan uuden kehityksen, jossa
kulttuuri on asetettu osaksi kestävän kehityksen ydintä vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa. Hänen mukaansa Euroopan
on kuljettava tämän kehityksen kärjessä ja
kulttuuria on puolustettava ja tuotava esille
aikaisempaa voimakkaammin.
Britannian historiallisten rakennusten
yhdistyksen toiminnanjohtaja Nick Way
antoi tunnustusta kulttuurilobbaajien
saavutuksille: poliitikkojen tietoisuus historiallisten rakennusten ominaispiirteistä
ja erityistarpeista on lisääntynyt ja poliitikot ymmärtävät aikaisempaa paremmin
kulttuuriperinnön merkityksen matkailulle ja ympäröivälle yhteisölle.
YFCS:n pääsihteeri Francesco Kinsky
dal Borgo jatkoi pyöreän pöydän keskustelua kertomalla omista kokemuksistaan
ja kysymällä, onko historiallisen rakennuksen ylläpito taakka vai siunaus. Hänen
vastauksensa oli, että kyseessä on valtava
haaste, joka tuottaa harvoin tuloja mutta
sitäkin useammin paperitöitä – mutta samalla se on suuri ylpeyden ja ilon lähde.

Liiketoimintaa tarvitaan
Toisen pyöreän pöydän keskustelun aiheena olivat historiallisille rakennuksille sopivat liiketoimintamallit.
Aluksi Bertrand Le Nail kertoi Ranskan
linnojen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Hänen mukaansa
historiallisten rakennusten ja monumenttien tarkoitus on määriteltävä uudelleen,
jotta niiden pelastamiseksi voidaan löytää
ratkaisuja.

EUROPEAN HISTORIC HOUSES
ASSOCIATIONS

Kulttuuria on puolustettava ja tuotava
esille aikaisempaa voimakkaammin.

– Me elämme suuren maallemuuton vuosisataa, josta selviytyy se, mikä on “kaunista ja hyvää”. Historialliset rakennukset ovat
kauniita, mutta niitä on myös jatkuvasti
nuorennettava esimerkiksi uudistamalla
niiden puistoja ja puutarhoja, Le Nail sanoi.

”Yksin emme ole tarpeeksi vahvoja”
Nuori yrittäjä William Cartwright-Hignett otti esille aran asiakokonaisuuden puhuessaan sukupolvenvaihdoksesta: nuoremman sukupolven erilaiset odotukset ja
tavoitteet voivat vaarantaa rakennushistoriallisen kulttuuriperinnön jatkuvuuden.
Seuraavaksi prinssi Louis-Albert de
Broglie esitteli omistamansa Bourdaisièren
linnan, jonka luomupuutarhassa on muiden erikoisuuksien lisäksi 650 eri tomaattilajiketta käsittävä elävä kasvikokoelma.
“Puutarhuriprinssi” on onnistunut luomaan
joustavan liiketoimintamallin, joka yhdistää
majoituspalvelut ja kasvitieteellisen puutarhan ekologisesti kestävällä tavalla.
– Pystyäkseen tarjoamaan todellista
lisäarvoa EHHA:n on tehtävä läheistä yhteistyötä paitsi jäsentensä myös kaikkien
niiden yleisesti kulttuuria suojelevien tahojen kanssa, joiden kanssa meillä on yhteinen sanoma. Yksin emme ole tarpeeksi
vahvoja, joten meidän on liittouduttava
puolustaaksemme etujamme, EHHA:n
puheenjohtaja Rodolphe de Looz-Corswarem päätti keskustelutilaisuuden.

Kaksi päivää linnasta linnaan
Päivän päätteeksi järjestettiin Coudenbergin palatsissa suuri gaalaillallinen,
jota Belgian prinssi Lorenz kunnioitti läsnäolollaan. Seuraavien kahden päivän aikana tehtiin tutustumiskäyntejä upeisiin
historiallisiin rakennuksiin Namurin ja
Brabant Wallonin provinsseissa.

www.europeanhistorichouses.eu
info@europeanhistorichouses.eu

Ensimmäinen kohde oli kreivi ja kreivitär Hadelin de Liedekerke Beaufortin omistama Vêvesin linna, joka voitti
EHHA:n vuoden 2013 palkinnon kiitokseksi useiden sukupolvien aikana tehdyistä kunnostustöistä. Seuraavaksi vierailtiin
Scy Sanssoucin linnassa, josta jatkettiin
tutustumiskierroksen ja lounaan jälkeen
Haltinnen linnaan. Päivän viimeinen kohde oli Flawinnen linna, jossa varakreivi ja
-kreivitär Olivier de Spoelberch esittelivät linnassa ja sitä ympäröivässä puutarhassa tehtyjä laajoja restaurointitöitä.
Toinen retkipäivä oli omistettu kahdelle
kohteelle. Jodoigne-Sovereignin linnassa
vierailijat pääsivät ihailemaan sitä valtavaa työtä, jonka herttua ja kreivitär Bernard de Traux de Wardin olivat joutuneet
tekemään korjatakseen vuonna 2000 tapahtuneen suuren tulipalon aiheuttamat
tuhot. Samalla linnan ympärille oli rakennettu kaunis puutarha. Toisena vierailukohteena oli La Raméen luostari, joka on
malliesimerkki historiallisen rakennuksen
sovittamisesta nykypäivän tarpeisiin.
Kokonaisuutena tämä neljän päivän tapaaminen oli erittäin informatiivinen ja
hyödyllinen. Se oli myös hyvin tarpeellinen
järjestömme toiminnan ja sen jäsenilleen
tarjoaman lisäarvon kannalta. Kokemuksena se oli upea ja unohtumaton.

Disclaimer - 67 rue de Trèves B-1040 Brussels
Tel +32 2 235 20 01 - Fax +32 2 234 30 09
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TEKSTI Maximilian Seilern und Aspang, ELO KÄÄNNÖS Jari Leino

YFCS:n vuosikokous Firenzessä

VIHERTÄMISVAATIMUKSET ESILLÄ
Nuorten maanomistajien vuosikokous Firenzessä pui EU:n yhteisen
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maatalouspolitiikan tulevia vihertämisvaatimuksia.

Y

FCS (Young Friends of the Countryside) on nuorille, 20–35-vuotiaille maanomistajille tarkoitettu
yleishyödyllinen järjestö, joka tarjoaa
mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa
ajatuksia ja kokemuksia muiden nuorten
maaseutuyrittäjien kanssa. YFCS myös
tiedottaa jäsenilleen maa- ja metsätalouteen liittyvistä EU-säädöksistä.

Yli 60 000 kannatti
energiatodistuslain
muuttamista

Italiassa kun oltiin, päivän
esitelmät käsittelivät viiniä.

Yhteensä 62 821 henkilöä allekirjoitti Omakotiliiton

Kiertävä näyttely herätti keskustelua

Viiniä ilman hiilidioksidia
Perjantain viimeisen esitelmän piti Maria
Camilla Fasola Bologna, joka pyörittää
veljensä Lorenzon kanssa Castello Monte
Vibiano Vecchion viinitilaa Umbrian alueella. Valtaosa hänen esityksestään koski
viinitilan hiilijalanjäljen pienentämistä.
Vuonna 2008 alkaneen hankkeen aikana Monte Vibiano Vecchion tilalla on tapahtunut valtaisa muutos: sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla, traktorit käyvät
18
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kansalaisaloitteen energiatodistuslain muuttamiseksi.
Keräys päättyi lokakuun 11. päivänä, jolloin aloite siirtyi
Väestörekisterikeskuksen tarkastukseen.

biodieselillä, siilot on maalattu heijastavalla maalilla ja typpilannoitteet on otettu käyttöön. Tämän kaiken ansiosta tila
on jopa ylittänyt tavoitteensa vähentää
kasvihuonekaasutaseensa nollaan. Vuonna 2012 tilan hiilijalanjälki oli peräti 1147
negatiivista hiilidioksiditonnia.
Lounas nautittiin Lorenzo de Medicin
metsästysmajaksi alun perin rakennetun
Villa di Spedaletton terassilla. Lounaan
jälkeen kartanon isäntä ajelutti vieraita
traktorin peräkärryssä ympäri tilaa esitellen suojakaistojen käytännön toteutusta ja
muita vihertämiseen ja monimuotoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Uusi puheenjohtaja

li järjestöä uusille jäsenille. Sen jälkeen
hän ilmoitti, että ei valitettavasti voi enää
jatkaa tehtävässään uuden työnsä takia,
joten hallitus on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Carl-Philipp von Croÿn. Sen jälkeen keskusteltiin muun muassa tulossa
olevasta maaseutuyrittäjyysfoorumista ja
Grotenfeld-palkinnosta.
Italiassa kun oltiin, päivän esitelmät
käsittelivät jälleen viiniä. Kolme eri viinintuottajaa esitteli omia ratkaisujaan
maaseutuyrittäjyyteen. Vaikka kaikki toimivat samalla alalla, heidän yrityksensä
noudattivat hyvinkin erilaisia strategioita.
Vuosikokous päätettiin gaalaillallisella,
jonka isäntänä toimi Camuglianon tilan
omistaja Eugenio Niccolini.

KUVA Eeva Kangas

Tänä vuonna YFCS:n vuosikokous pidettiin
Firenzessä lokakuun alussa. Perjantaina
järjestettiin tutustumiskäynti Tommaso
Minutoli Tegrimin omistamalle tilalle Spedalettossa noin 60 km Firenzestä koilliseen.
Aamun ohjelmasta vastasi Syngentan
ja ELO:n yhteinen kiertävä näyttely, Multifunctional Landscapes Roadshow, joka
pyrkii herättämään keskustelua maatalouspolitiikan käytännön toteutuksista.
Tällä kertaa kohderyhmänä olivat nuoret
maanomistajat.
Työpajan esityksissä käsiteltiin muun
muassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
vuonna 2015 voimaan tulevia vihertämisvaatimuksia ja niiden maanviljelijöille asettamia haasteita sekä Syngentan käynnistämää pölyttäjien ja lintujen elinolosuhteita
parantamaan pyrkivää pölyttäjäprojektia.

– Kansalaisaloitteellamme on vankka tuki koko maassa, Omakotiliiton
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen kommentoi.
Kesäkuusta 2013 alkaen vuonna 1980 ja sen jälkeen rakennettujen
omakotitalon omistajien on täytynyt hankkia talon myyntiä tai vuokrausta varten energiatodistus. Omakotiliiton kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että energiatodistukseen tulisi merkitä laskennallisen kulutuksen lisäksi tieto varsinaisesta, toteutuneesta energiankulutuksesta.
Lisäksi aloitteessa ehdotetaan lievennystä vanhemmille omakotitaloille laskennallisen kulutuksen laskentatapaan: energiamuotokerrointa ei huomioitaisi jo rakennetuilta rakennuksilta.
Omakotiliiton lisäksi aloitteen puolesta ovat kampanjoineet Energiateollisuus, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL, Sähkölämmitysfoorumi, Maanomistajain liitto, Kuluttajaliitto–Konsumentförbundet sekä Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK).
Kansalaisaloite luovutetaan Väestörekisterikeskuksen tarkastuksen
jälkeen eduskunnalle vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Varsinaisena vuosikokouspäivänä YFCS:n
puheenjohtaja Robert de l’Escaille esitte-
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Country
Side

KÄÄNNÖS Jari Leino KUVA Susa Heiska

ELO – European
Landowners’
Organization

Puolusta etujasi maanomistajana
- pysy ajan tasalla!
www.maanomistajainliitto.fi

Asianajaja

Johan Bardy
Tel +358 9 278 4300,
+358 400 486060
Fax +358 9 278 4301
johan.bardy@bardy-rahikkala.fi

Puh. 040 707 4753
www.porvoonwanharautakauppa.fi
Vanha Hämeenlinnantie 5,
Vanha asema PORVOO

Asianajotoimisto
BARDY RAHIKKALA
Unioninkatu 20–22, Helsinki
www.bardy-rahikkala.fi

KARTANOPUOTI - PANIMO

2014

”Kukaan ei ole maanomistajan
puolella!” -lause on ote arkitodellisuudesta.
Maankäytön suunnittelijoiden pöytiin ei
kutsuta maanomistajien edustajia ja valmiisiin
ratkaisuihin vaikuttamisessa on lähes ainoa tie
tehdä valitus.
Maanomistajain Liitto on hereillä puolestasi.
Se kulkee askeleen edellä antamalla lausuntoja
maanomistusta koskevien lakien valmisteluun
ja auttaa maanomistukseen liittyvissä
kysymyksissä.
Toivomme, että mahdollisimman moni löytää
Maanomistajain Liiton, jäsenmäärän kasvu lisää
painoarvoa.
Sinulla on liiton jäsenä tärkeä tehtävä; anna
sivun 23 kuponki naapurillesi, tuttavallesi niin hän voi liittyä liiton jäseneksi tai hankkia
lisätietoa liiton toiminnasta.

YK:n kansainvälinen
perheviljelmien vuosi

V

uosi 2014 on YK:n kansainvälinen perheviljelmien vuosi, jonka
järjestämisestä päätettiin YK:n
yleiskokouksessa vuonna 2011. Järjestelyjä
johtaa YK:n maatalousjärjestö FAO.
Teemavuoden tarkoitus on korostaa
perheviljelmien merkitystä aliravitsemuksen ja köyhyyden vähentämisessä,
ruokaturvan ja elinolojen parantamisessa
sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Teemavuoteen liittyy
EU:n jäsenmaiden omia perheviljelmäti-

www.malmgard.fi

JÄSENEDUT

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖOIKEUS (MM. MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET)
RIITA-ASIAT (MM. ASUNTOKAUPPA-ASIAT JA RAKENTAMISOIKEUS)
• SOPIMUSOIKEUS (SOPIMUSTEN LAADINTA JA TARKASTUS)
• YHTIÖOIKEUS JA LIIKEJURIDIIKKA
• KONKURSSI- JA VELKAJÄRJESTELYASIAT
• VAHINGONKORVAUSASIAT JA KULUTTAJASUOJA
• PERHE- JA PERINTÖOIKEUS
• RIKOSOIKEUS
•
•

Snellmaninkatu 25 A 3, 00170 Helsinki • info@advoline.fi
www.advoline.fi • puh. (09) 4289 0130 • fax 045 689 0881
Asianajaja, varatuomari Tatu Henriksson, puh. 045 130 0567
Varatuomari Alf Henriksson, puh. 050 303 1825

JÄSENETU
Arviointikeskus myöntää 10% alennuksen Maanomistajain
liiton jäsenille useimmissa toimeksiannoissa.
Jäsenalennus myönnetään
esimerkiksi seuraavissa asioissa:
maataloustukiasiat | ympäristölupa-asiat
maa-ainesasiat | lunastusluvat
vesiasiat | suojeluasiat
kaava-asiat | arviointilausunnot
Alennusta ei myönnetä lunastus-toimituksissa
tai silloin, kun vakuutusyhtiö tai vastapuoli
korvaa oikeudenkäyntikuluja.
Alennus voi olla korkeintaan 505 euroa.
Saadakseen alennuksen jäsenyydestä on ilmoitettava
toimeksiantoa annettaessa.
Arviointikeskuksen perimä palkkio on verotuksessa
vähennyskelpoista, kun se kohdistuu elinkeinotoimintaan.
Palkkion lisäksi perittävä arvonlisävero on aina
vähennyskelpoinen maanomistajan itse maksamasta
arvonlisäverosta, mikäli tämä on arvonlisäverovelvollinen
Lisää tietoa Arviointikeskuksen palveluista
(020 7411 050) ja osoitteesta
www.arviointikeskus.fi

Thierry de l’Escaille

”MAASEUTU VOI KUKOISTAA
VAIN YRITTÄJYYDEN KAUTTA”

että tilat pysyvät vihreinä ja elinvoimaisina.

nipuolistaneet toimintaansa valtavasti. Maan-

Osa näistä perheyrityksistä on kehittynyt erit-

viljelijöistä on tullut maatilamatkailupalvelujen

ELO:n pääsihteeri Thierry de l’Escaille kommen-

täin menestyviksi ja kasvaviksi eurooppalaisik-

tarjoajia ja omien tuotteidensa kehittäjiä ja

toi perheviljelmien teemavuotta seuraavasti:

si suuryrityksiksi.

jalostajia. Euroopan maaseutu on täynnä mo-

– Viljelijöinä ja maanomistajina olemme

Thierry de l’Escaillen mukaan perheviljelmiä

erittäin tyytyväisiä siitä, että tämä Euroopan

ei pidä nähdä ulkoilmamuseoina, koska silloin

Vuoden 2014 perheviljelmien teemavuoteen

maaseudulle niin tärkeä ryhmä on otettu tee-

jätetään huomiotta se mikä niissä on tärkein-

liittyen Euroopan maanomistajajärjestö ELO

mavuoden valokeilaan.

tä: niiden mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa

kehottaa kaikkia perheviljelmien sidosryhmiä

uusien innovaatioiden kautta.

antamaan tunnustusta perhetilojen valtavan

– Meidän täytyy kuitenkin välttää suhtau-
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nipuolista toimintaa ja yrittäjyyttä.

tumasta perheviljelmiin liian tunneperäisesti

– Me emme saa juuttua romanttiseen nä-

taloudellisten näkökulmien sijasta. Nykyaikai-

kemykseen kahden hehtaarin pientilasta, jol-

– Samalla on pidettävä katse tulevaisuu-

set perhetilat ovat perheyrityksiä, jotka luovat

la on yksi hevonen ja pari lehmää. Maaseutu

dessa, jäämättä roikkumaan yliromantisoidun

maaseudulle pysyviä työpaikkoja ja vaurautta.

voi kukoistaa vain yrittäjyyden kautta. Viime

menneisyyden muistoissa, ELO:n pääsihteeri

Niihin sisältyvä sukupolvien ketju varmistaa,

vuosikymmeninä järjestömme jäsenet ovat mo-

Thierry de l’Escaille korosti.

EUROPEAN
LANDOWNERS’
ORGANIZATION
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laisuuksia sekä Bukarestissa Romaniassa
huhtikuun alussa järjestettävä FAO:n eurooppalainen perheviljelmäkonferenssi.
Perheviljelmien tärkeyttä Euroopan
Unionissa ei voida yliarvioida, sillä pääosa
EU:n 12 miljoonasta maatilasta on perheviljelmiä, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Konferenssissa tarkastellaan perheviljelmien roolia, tärkeimpiä haasteita ja
tulevaisuuden painopistealueita sekä parhaita menetelmiä tukea perheviljelmiin
perustuvaa maataloutta.

COUNTRY SIDE on ELO:n kuukausittain julkaistava
jäsenlehti, jossa tiedotetaan liiton toiminnasta ja
maanomistusasioista EU:ssa. Lehti julkaistaan
englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi.

tärkeälle roolille.

Lehden tiivistelmän voi lukea ELO:n
kotisivuilla www.elo.org josta löytyy
myös lehden tilauslomake.
Lehden hinta on 50 euroa/vuosikerta.

PÄÄTOIMITTAJA Ronan Girard,
Rue de Trèves 67, B - 1040 Bruxelles, Belgia.
SÄHKÖPOSTI countryside@elo.org,
PUH. 0032 (0)2 234 30 00
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Oikeustapauksia
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi
7.11.2013/3507 KHO:2013:173
Vesilaki - Luonnonsuojelulaki - Vesitalousasia Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa
- Edellytyssuhde - Intressivertailu - Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka - Lupamääräys
Aluehallintovirasto oli myöntänyt yhtiölle vesilain (264/1961) mukaisen luvan voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen sekä vesistön säännöstelyyn.
Hallinto-oikeus oli haitankärsijöiden valituksesta kumonnut päätöksen. Päätöstä perusteltiin muun ohessa sillä, että luonnonsuojelulain
48 ja 49 §:n mukaiset poikkeusluvat ovat prosessinedellytys vesilain mukaisessa asiassa,
eikä asiaa voida ratkaista ilman poikkeuslupapäätöstä.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan edellyttäminen ennen muuta viranomaispäätöstä
on ratkaistava tapauskohtaisesti. Tällöin tulee
ottaa huomioon muun muassa luonnonsuojelulain mukainen rauhoituksen tai suojelun sisältö
ja siitä haettavan poikkeusluvan mahdollinen
sisältö sekä ratkaistavan hankkeen luonne ja
viranomaisen päätösharkinnan laajuus.
Luonnonsuojelulain noudattamisesta voitiin
vesilain mukaisen lupa-asian yhteydessä vesilain 1 luvun 23 c §:ssä tarkoitetulla tavalla sinänsä varmistua asettamalla lupamääräyksiä,
joissa kielletään luvan saajaa ryhtymästä luvassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ennen kuin
luonnonsuojelulaissa tarkoitettu viranomainen
on myöntänyt mahdollisesti tarvittavan poikkeuksen, ja tuo päätös on saanut lainvoiman, tai
vaihtoehtoisesti todennut, ettei poikkeamisen
tarvetta ole. Kun tämän lisäksi otettiin huomioon, että edellytyssuhteesta luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisasian ja vesilain mukaisen lupa-asian ratkaisemisen välillä ei ollut
säädetty, luonnonsuojelulain 53 §:ssä tarkoitetun korvausvelvollisuuden arviointiin liittyvät
seikat, kysymyksessä olleen lupamenettelyn ja
sitä seuranneen oikeudenkäynnin kesto sekä
se, että lupahakemus oli jo tässä varsin laajassa asiassa ensi asteessa ratkaistu, luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentissa tai 49 §:n
3 momentissa tarkoitettua poikkeamislupaa ei
ollut hallinto-oikeuden mainitsemalla tavalla
perusteltua pitää vesilain mukaisen hakemuksen ratkaisemisen edellytyksenä.
Myöskään aluehallintovirastossa suoritettua
vesilain mukaista intressivertailua ei voitu pitää puutteellisena sillä perusteella, että mainittuja poikkeamispäätöksiä ei ollut esitetty.
17.10.2013/3291 KHO:2013:166
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa
- Käyttötarkoituksen muutos - Rakennuskielto
- Poikkeamisen tarve

22

MA ANOMISTAJA 4 | 13

Rakennuslupa oli myönnetty asuinrakennuksen ensimmäisen kerroksen myymälähuoneiston muuttamiseen kokoontumistilaksi. Oikeus
myymälätilan käyttämiseen kokoontumistilana
oli määräaikainen. Alueella oli voimassa rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten.
Rakennuskiellosta poikkeamisen tarvetta harkittaessa ei ollut merkitystä sillä, että
hankkeella ei muutettu kysymyksessä olevan
rakennuksen ulkoasua, rakenteita tai alueella
voimassa olevan asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta. Poikkeamisen tarve ei riippunut
myöskään siitä, oliko hankkeella etukäteen arvioituna erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. Viimeksi mainittujen seikkojen merkitys arvioidaan poikkeamisharkinnan
yhteydessä.
Rakennuslupaa ei näin ollen olisi tullut myöntää ilman poikkeusta alueella voimassa olleesta rakennuskiellosta.
8.10.2013/3173 KHO:2013:158
Tuloverotus - Omaisuuden luovutusvoitto - Lahjanluonteinen kauppa - Luovutusvoittoon lisättävä metsävähennys - Vastikkeellisen osan
hankintameno
A oli myynyt verovuonna lahjanluonteisella
kaupalla puolet viidestä metsätilasta 22 000
euron kauppahinnalla. Luovutuksen käyväksi
arvoksi oli lahjaverotuksessa vahvistettu 56
128 euroa ja lahjan osuudeksi 34 128 euroa.
Vastikkeellinen osuus myydyn omaisuuden
käyvästä arvosta oli 39,2 prosenttia. A oli
käyttänyt metsävähennystä enemmän kuin
60 prosenttia metsätilan hankintamenosta
56 564,30 eurosta.
Asiassa oli kysymys siitä, lasketaanko luovutusvoittoon eli tässä tapauksessa 173,21
euron luovutustappioon lisättävä metsävähennyksen määrä lahjanluonteisessa kaupassa
koko hankintamenosta 56 564,30 eurosta
vai vastikkeellisen osan hankintamenosta 22
173,81 eurosta. Hallinto-oikeus hyväksyi A:n
valituksen ja lausui, että lahjanluonteisen kaupan vastikkeellisen osuuden hankintamenon
laskemisesta on säädetty tuloverolain 47 §:n
5 momentissa, jonka mukaan vastikkeellisesti
luovutetun osuuden hankintamenoksi katsotaan siihen kohdistuva osa omaisuuden hankintamenosta. Kun otetaan huomioon mainittu
säännös, on myös myyntivoittoon lisättävää
metsävähennyksen määrää laskettaessa käytettävä laskentaperusteena tuota vastikkeellisen osan suhteellista osuutta hankintamenosta eli 22 173,21 euroa, josta laskien lisättävä
60 prosenttia on 13 303,93 euroa. Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. Verovuosi 2009.
26.9.2013/3054 KHO:2013:151
Etuosto - Kiinteistön määräosan luovutus - Sama kauppa - Vähimmäispinta-alavaatimus
A oli samassa kaupantekotilaisuudessa ostanut kolmella eri kauppakirjalla B:n jakamattomalta kuolinpesältä 1/3, C:n jakamattomalta
kuolinpesältä 1/6 ja D:ltä 1/3 eli yhteensä 5/6

tilasta, jonka pinta-ala oli 9 373 neliömetriä.
Määräosien kaupat käsittivät siten yhteensä
noin 7 811 neliömetrin suuruista aluetta vastaavan alueen, mutta minkään yksittäisen
kaupan osalta etuostolain 5 §:n 1 momentin
1 kohdan mukainen etuosto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva kiinteistön yli 5 000
neliömetrin vähimmäispinta-alavaatimus ei ylittynyt. A omisti tilasta jo ennestään 1/6, joten
se tulisi määräosien kauppojen myötä kokonaisuudessaan hänen omistukseensa.
Edellä kuvatuissa olosuhteissa tapahtuneiden määräosien kauppojen oli katsottava tosiasialliselta luonteeltaan ja tarkoitukseltaan
muodostavan sellaisen tilaa koskevan kokonaisuuden, että luovutuksia oli pidettävä etuostolain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna
samana kauppana. Koska mainitun lainkohdan
mukainen etuosto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä oleva kiinteistön vähimmäispinta-alavaatimus siten ylittyi, säännöksestä ilmenevä
ei ollut etuosto-oikeuden käyttämisen esteenä.
18.9.2013/2937 KHO:2013:146
Tieasia - Yleissuunnitelma - Maantielaki - Valitusoikeus - Meluhaitta - Ilmanlaatu - Asuntoosakeyhtiön osakkeenomistaja - Asunto
Liikenneviraston päätöksellä oli hyväksytty valtatien uutta linjausta koskeva yleissuunnitelma. A:lla, joka asui valtatien uuden linjauksen
vaikutuspiirissä, oli tien toteuttamisesta etukäteen arvioitujen ympäristövaikutusten perusteella oikeus valittaa päätöksestä.
11.9.2013/2807 KHO:2013:143
Lunastus luonnonsuojelutarkoituksiin - Neuvotteluvelvollisuus maanomistajan kanssa - Kiinteistöjen yhteinen alue - Yhteinen vesialue - Järjestäytymätön osakaskunta - Yhteisaluelaki - Määräaika
Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen
Ympäristöministeriö oli voinut luonnonsuojelulain 52 §:n 3 momentissa säädetyn neuvotteluvelvollisuuden estämättä lunastaa luonnonsuojelutarkoituksiin järjestäytymättömän
osakaskunnan yhteisestä vesialueesta omistaman määräalan, kun neuvottelut omistajien
kanssa eivät osakaskiinteistöjen suuresta
määrästä johtuen olleet mahdollisia ilman
huomattavia vaikeuksia.
Ympäristöministeriö oli voinut lunastaa
luonnonsuojelutarkoituksiin myös yksittäisen
maanomistajan omistaman alueen siitä huolimatta, että luonnonsuojelulain 68 §:ssä tarkoitettu määräaika Natura 2000 -verkoston
toteuttamiseksi oli ministeriön lunastuslupaa
myönnettäessä ylitetty. Kysymyksessä olevan,
hallintoa sinänsä sitovan kuuden vuoden määräajan ylittäminen ei vapauttanut luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetyistä, Suomea sitovista Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen
liittyvistä velvoitteista. Lunastuksen edellytykset määräytyivät luonnonsuojelulain 52 §:n 1
momentin mukaan.

MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUS 2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND R.Y.
Maanomistajain Liitto on merkittävien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö.Maanomistajain Liitto r.y. on ollut vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen.
Liitto on perustettu vuonna 1945.
LIITON TEHTÄVÄT
Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenten neuvonta. Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi. Liitto edistää
jäsenistön vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.
LIITON TAVOITTEET
•
Maan yksityisomistuksen säilyminen ja senvahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein
kohdistettuja ja selkeitä.
•
Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa maa- ja metsätalouden kanssa.
•
Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä
•
Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä
Jordägarnas Förbund, som grundades år 1945, är en intressebevaknings- och rådgivningsorganisation
för jordägare. Förbundet har varit medlem i ELO (European Landowners´ Organization) sedan år 1996.
FÖRBUNDETS UPPGIFTER
Till Jordägarnas Förbunds uppgifter hör att trygga och utveckla jordägarnas intressen och förmåner
samt att fungera som rådgivare för medlemmarna. Förbundet arbetar för att stärka jordäganderätten, för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för jordägande och för att öka jordägarnas
bestämmanderätt. Förbundet främjar nyttjandet av medlemskårens gamla, värdefulla byggnader
och utvecklandet av kulturlandskapet.
FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING
Förbundets målsättning är att trygga och utveckla den privata jordäganderätten. Lagstiftningen gällande jordägandet bör vara transparent, jämlik och konsekvent. Författningarna bör vara tydliga och
rätt riktade. Förbundet verkar för långsiktig vård av naturen och kulturlandskapet i harmoni med jordoch skogsbruket, för bevarandet av en livskraftig och trivsam landsbygd och för upprätthållandet av
en för jordägarna acceptabel allemansrätt.

TOIMISTO PL 169, 01301 Vantaa
käyntiosoite Urheilutie 6 C
09 1356 511
toimisto@maanomistajainliitto.fi
www.maanomistajainliitto.fi
TOIMINNANJOHTAJA Tuija Nummela

Jäseneksi
MAANOMISTAJAIN LIITON JÄSENEKSI
voi liittyä jokainen merkittävän
maa- tai metsätilan, omakotitontin,
liiketontin tai kesämökkipalstan
omistaja! Liitto auttaa jäseniään
maanomistukseen liittyvissä liittyvissä
kysymyksissä. Jäsenemme saavat
10 % alennuksen Arviointikeskuksen
lakiasia- ja kiinteistöarviointi
asiantuntijapalveluista. Jäsenmaksuun
sisältyy Maanomistajalehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Suomen Maanomistajain Liiton
jäsenet ovat samalla myös jäseniä
Euroopan maanomistajajärjestössä
ELO:ssa (European Landowners´
Organization), joka edustaa miljoonia
maanomistajia EU:n jäsenmaissa.

PUHEENJOHTAJA
Eine Rosenberg-Riihimäki, Hartola
040 541 8084
eine.rosenberg.riihimaki@gmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA
Thomas Frankenhaeuser, Porvoo
040 5464 285
thomas.frankenhaeuser@kullogard.fi
JÄSENET
Henrik Creutz, Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi
Pekka Hintikka, Rautalampi
puh 0400 860 341
pekka.hintikka@pp1.netsor.fi
Janne Sankelo, Vaasa
puh 050 5120 519
janne.sankelo@eduskunta.fi
Peter Storsjö, Raasepori
puh 0500 504 229
peter.storsjo@nyby.fi
Pekka Vilkuna, Nivala
puh 050 5113 119
pekka.vilkuna@gmail.com

RAKENNUSHISTORIALLINEN JAOS
Jaoksen tarkoituksena on toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden omistajien edunvalvontajärjestönä. Sen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka omistavat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
tai muutoin toimivat rakennushistoriallisen
perinnön vaalimistyössä. Osana jaoksen
kansainvälistä toimintaa Maanomistajain
Liitto on jäsenenä European Historic Houses Associations (EHH) -järjestössä.
PUHEENJOHTAJA
Peter Storsjö
VARAPUHEENJOHTAJA
Thomas Frankenhaeuser
JÄSENET
Henrik Creutz
Hannele Helkama-Rågård
Harri Männistö
Ulla Tillander-Godenhielm

Liity verkkoon – Anslut dig till nätverket
Liiton jäsenenä vaikutat ja pysyt ajantasalla kiinteistö- ja maankäyttöä
koskevissa asioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
Som medlem kan du påverka och följa med ärenden som gäller fastighetsoch jordanvändning både på nationell och internationell nivå.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Kyllä, haluan liittyä Maanomistajain Liiton jäseneksi.
Jäsenmaksun 110 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Nimi / Namn

Jakeluosoite / Adress

Maanomistajain Liitto r.y.
Tunnus 5005145
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

E-mail
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Kevätseminaari
4.–5.4.2014

Maanomistajain Liiton ja
Rakennushistoriallisen jaoksen kokoukset
ja rakennushistoriallinen seminaari
pidetään Inkoossa pe–la 4.–5.4.2014.
Kokoukset, seminaari, illallinen ja
majoitus ovat Westerby Gårdissa.
Lauantain retkikohteena mm. Fagervik.
Tapahtuman yhteydessä myös
nuorten tapaaminen.
Tarkempi ohjelma ja aikataulu
julkaistaan alkuvuodesta 2014.

Olethan muistanut
ilmoittaa
sähköpostiosoitteesi
Maanomistajain Liiton
toimistoon?
Saat muutaman kerran vuodessa viestejä
mm. Liiton tapahtumista. Lähetä viesti osoitteeseen
toimisto@maanomistajainliitto.fi tai täytä lomake
kohdassa ”Jäsenyys” uusilla kotisivuillamme
www.maanomistajainliitto.fi
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Nuoret maanomistajat
ovat perustaneet oman
Facebook-ryhmän
Lisätietoja nuorten toiminnasta
www.maanomistajainliitto.fi/jaostot
tai Alexander Aminoffilta
nuoret.maanomistajat@gmail.com

