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MOOTTORIKELKKA
– MUKANA KESKUSTELUSSA
Kun kuulee sanan moottorikelkka, monella nousee niskakarvat välittömästi pystyyn. Toisille se taas merkitsee joka talveen kuuluvaa
vauhtia ja riemua. Lähes jokaisella on oma ”ainoa oikea” kanta tuohon kulkuneuvoon ja sillä liikkumiseen.
Me maanomistajat olemme avainasemassa tässä keskustelussa.
Tai ainakin meidän pitäisi olla. Tosin välillä tuntuu, että muut haluavat tehdä päätöksiä meidän puolestamme.
Tuntuu oudolta, että kiivain keskustelu käydään aina alkutalvesta,
kelkkailukauden alkaessa. Kaikille osapuolille on paljon parempi, jos
asiat on valmiiksi sovittu kauden alkaessa. Ainakin aikaa luulisi olevan.
Suomen maastoliikennelaki kieltää yksiselitteisesti moottorikelkalla maastossa ajon ilman maanomistajan lupaa. Lakia ollaan
nyt muuttamassa. Meidän maanomistajien on ehdottomasti oltava
hereillä. Avoin keskustelu on käynnissä. Maanomistajien on oltava
alusta asti mukana mahdollisten reittien suunnittelussa. Näin pystytään välttämään moni konflikti.
Kaikkinainen avoimuus reittien suunnittelussa on ehdottoman tärkeää. Kun olemme alusta asti mukana suunnittelussa, pystymme
paremmin vaikuttamaan lopputulokseen ja sen hyväksyttävyyteen.
Ja näin myös minimoidaan mahdolliset haitat ja häiriöt.
Olen usein miettinyt, miksi asioista tehdään näin vaikeita. Maastossa on hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia jo valmiina, esimerkiksi sähkö-, vesi- ja johtolinjoja. Käytetäänkö näitä riittävästi hyväksi? Ilmeisesti ei.
Yksi selkeä syy maanomistajien vastustukseen ovat varmasti
sopimuksissa olevat mahdolliset rajoitukset ja esimerkiksi ennakkoilmoitusvelvollisuus hakkuista. On syytä miettiä tarkkaan missä
määrin niitä tarvitaan, vai tarvitaanko ollenkaan. Eiköhän meillä ole
jo turhaa byrokratiaa ihan riittävästi! Eihän teidenkään varrella tehtävistä hakkuista tarvitse tehdä mitään ylimääräistä ilmoitusta.
Toinen syy voi olla suunnittelijoiden salamyhkäiseksi koettu toiminta erityisesti maanomistajien suuntaan. Suunnitelmat tehdään
liian pitkälle sisätiloissa toimistoissa pelkästään karttojen ääressä.
Suunnittelu pitää aloittaa keskusteluilla maanomistajien kanssa.
Allekirjoittaneen maiden halki menee kelkkareitti 110 kv sähkölinjaa pitkin. Se on tehty yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa ja
siitä olen saanut kertakorvauksen. Näin on kelkkailu siirtynyt pois
metsäautotieltä, mikä on todella hyvä asia. Kelkkailun aiheuttama
kova polanne hankaloittaa kovasti metsätien talvihoitoa.
Moottorikelkkailu on tullut jäädäkseen. Pelkkä kategorinen reittien
vastustaminen ei johda mihinkään. Kaikkien kannalta on parasta,
että kelkkailu saadaan ohjatusti kaikkien osapuolten kesken yhdessä sovituille reiteille, maanomistajien perustuslaillisia oikeuksia
kunnioittaen.

Pääkirjoitus

PÅ TAL OM SNÖSKOTRAR
Ordet snöskoter väcker starka känslor. En del förknippar fordonet
med fart och vinterglädje, medan andra ryser vid tanken på skotrarna. Nästan alla har en bestämd åsikt om snöskotertrafiken.
Vi markägare har, eller borde ha en nyckelroll i denna fråga. Ibland
får man ändå en känsla av att besluten fattas över våra huvuden.
Diskussionens vågor går alltid höga när snöskotersäsongen börjar
- borde man inte diskutera och komma överens om spelreglerna i god
tid före säsongstarten?
Terrängtrafiklagen förbjuder entydigt framförande av snöskoter i
terrängen utan markägarens tillstånd. Inför den förestående revideringen av lagen bör markägarna definitivt hålla sig framme och delta
i diskussionen. Många konflikter kan undvikas om alla parter deltar
i planeringen ända från början.
Öppenhet och transparens är a och o vid planeringen av snöskoterleder. Genom att delta i planeringen från början kan vi påverka
resultatet, finna acceptabla lösningar och förebygga störningar och
olägenheter.
Jag har ofta frågat mig varför saker och ting görs mer komplicerade än de är. Terrängen erbjuder redan nu olika möjligheter så som
vatten-, avlopps- och kraftlinjer, men de utnyttjas inte i tillräcklig
omfattning.
Markägarnas motstånd förklaras delvis av avtalsbestämmelserna,
till exempel kravet på obligatorisk förhandsanmälan vid avverkning.
Behövs dessa begränsningar verkligen? Räcker inte den byråkrati
vi har i dag? Avverkning längs vägarna förutsätter ju ingen extra anmälan! Markägarna upplever också ett visst hemlighetsmakeri från
planerarnas sida. Planeringen av snöskoterleder, som borde utgå
från diskussioner med de berörda markägarna, sker i alltför hög grad
som skrivbordsarbete.
Snöskoterleden på min mark löper längs en 110 kV:s kraftlinje.
Jag fick en engångsersättning för leden, som anlades i samarbete
med planerarna. Arrangemanget innebär att leden inte längre löper
längs skogsvägen, vilket avsevärt underlättar vinterunderhållet.
Snöskotrarna har kommit för att stanna och därför leder kategoriskt motstånd mot trafiken ingenstans. Den bästa lösningen för
alla parter är att styra trafiken till gemensamt överenskomna leder.
Snöskoterlederna bör givetvis planeras och anläggas med hänsyn till
markägarnas grundlagsenliga rättigheter.

Pekka Hintikka
Maanomistajain liiton hallituksen jäsen
Pekka Hintikka
Styrelseledamot i Jordägarnas Förbund
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Lyhyesti

n a v e t t a

Voittanut kilpailuehdotus ”Lyhdyt” yhdistää luontevasti
maaseutumiljöön ja modernin arkkitehtuurin.
Arkkitehtoniset aiheet ovat yksinkertaisia ja käytännöllisiä.

METSÄNHOIDON
SUOSITUKSET NYT VERKOSSA
Perusteellisesti uusitut Metsänhoidon suositukset on julkaistu
www.metsanhoitosuositukset.fi
-sivustolla.
Suositukset esittelevät muun
muassa niitä uusia metsänhoidon
menetelmiä, joita vuodenvaihteessa
voimaan tullut uudistettu metsälaki
toi mukanaan. Myös perinteisiä menetelmiä, riskien hallintaa ja talousmetsien luonnonhoitoa on esitelty
entistä monipuolisemmin.
Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapion johdolla laaditut metsänhoidon suositukset ovat vuosikymmenten ajan olleet suomalaisen metsänhoidon perusta.

...
YMPÄRISTÖN TILA PARANTUNUT
Suomen ympäristön tila on menossa
parempaan suuntaan. Esimerkiksi
päästöt ilmaan ja vesiin ovat vähentyneet selvästi viime vuosikymmeninä. Toisaalta myönteistä kuvaa
synkentää se, että kaikkein vakavimmat ongelmat – ilmastonmuutos
ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen – ovat yhä ratkaisematta.
Tuore Ympäristön tila Suomessa 2013 -julkaisu kertoo asiasta
enemmän. Tiivis ja yleistajuinen
katsaus sisältää kahdeksaa eri teemaa: Luonnonvarat, Ilmastonmuutos ja energia, Yhdyskuntarakenne,
Ilman epäpuhtaudet, Makea vesi
ja meri, Luonnon monimuotoisuus,
Kemikaalit ja haitalliset aineet sekä
Vihreä talous.
Julkaisun voi ladata täältä
hdl.handle.net/10138/42264
1

1

ulk aiSut

1

Ympäristön tila Suomessa 2013
Eija Putkuri, Matti Lindholm ja Aino Peltonen

4238-3 (nid.)
4239-0 (PDF)

(painettu)
(verkkojulkaisu)

Ympäristön tila Suomessa 2013

a ei ole hetkellinen olotila, vaan yhdistelmä muutoksia,
sia ja kehityssuuntia. Miten tätä yhdistelmää tulkitaan
uonoksi ympäristöksi – ei ole aina yksiselitteistä, ja siihen
ös tulkitsijan henkilökohtaiset arvostukset.

oitujen mittareiden avulla voit arvioida ympäristön
kökulmastasi. Mukana on paitsi päästöjä ja jätemääriä
ja ajankohtaisia aiheita luomuviljelystä aina kaivoksiin ja

aattorien kehityksestä esitetään kolmella hymynaamalla.
ppamat tai neutraalit ilmeet kertovat, mihin suuntaan on
ja lyhyellä aikavälillä sekä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

...
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s a u n a

Maanomistajien Arviointikeskus muutti
Maanomistajien Arviointikeskus on muuttanut Helsingin Hietalahdenkadulta Espoon
Tapiolaan. Uusi osoite on Revontulentie 8 A, 02100 Espoo. Muut toimipaikat sijaitsevat
Seinäjoella ja Oulussa.
Puhelinnumerot säilyvät muuttumattomina. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero on
020 7411 050. Muut tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.arviointikeskus.fi.

Toimitusjohtaja vaihtuu

n a v e t t a

Arviointikeskuksen toimitusjohtaja Aulikki Kiviranta on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä
syyskuun alussa, mutta hän jatkaa asiantuntijatehtävissä. Arviointikeskuksen hallitus
valitsee piakkoin uuden toimitusjohtajan.

näkymä järveltä

”LYHDYT” voitti
suunnittelukilpailun
näkymä pihalta

Kutsu

Inbjudan

Maanomistajain Liitto

Jordägarnas Förbund ry

Vuosikokous pidetään
perjantaina 4.4.2014 klo 12
Westerby Gårdissa
(Västerbyntie 95, 10210 Inkoo)
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset vuosikokousasiat
Hallitus

Årsmötet hålls fredag 4.4.2014
med start kl. 12 på Westerby Gård
(Västerbyvägen 95, 10210 Ingå).
Mötet behandlar stadgeenliga
årsmötesärenden.
Styrelsen

VUOSIKOKOUS

Rakennushistoriallinen jaos

YLEISKOKOUS

Yleinen kokous pidetään
välittömästi Maanomistajain Liiton
vuosikokouksen jälkeen 4.4.2014
Hallitus
Esityslista ja muu kokousmateriaali
on saatavilla maaliskuussa
Liiton kotisivuilla
www.maanomistajainliitto.fi
tai paperikopiot voi pyytää
Liiton toimistosta
puh. 09 1356 511

Tervetuloa

ÅRSMÖTET

Byggnadshistoriska sektionen

DET ALLMÄNNA
MÖTET

Det allmänna mötet hålls
omedelbart efter Jordägarnas Förbunds
årsmöte 4.4.2014.
Styrelsen
Föredragningslistan och
övrigt mötesmaterial finns
i mars på Förbundets hemsida
på adressen
www.maanomistajainliitto.fi.
Papperskopior kan beställas från
Förbundets kansli, tfn 09 1356 511.

Välkommen

Arkkitehti Heikki Muntolan ehdotus ”Lyhdyt”
on voittanut Kotkaniemen kartanon suunnittelukilpailun. Kilpailuun jätettiin yhteensä 41
ehdotusta kartanon uudeksi saunarakennukseksi sekä navetan kehittämiseksi majoitusja koulutuskäyttöön.
Kilpailijoiden
kantaa siihen, min ä k y m ä m a j o i t u tuli
s h u o nottaa
eesta
ten rakennukset saadaan sopimaan perinteiseen empirekartanon ja maatalouskeskuksen
ympäristöön. Näkemyksiä toivottiin myös
siitä, miten ruokala ja pihapiirin muut talousrakennukset voisivat jatkossa muodostaa
ilmeeltään yhtenäisen kokonaisuuden uudis-

tetun navetan kanssa.
Yara Suomen toimitusjohtaja Tero Hemmilä piti kilpailun tasoa korkeana.
– Ehdotusten arvioinnissa painotimme
rakennusten kokonaisarkkitehtuuria, tilojen
toiminnallisuutta sekä taloudellista ja teknistä toteuttamiskelpoisuutta.
tärkeään
n ä k y m ä k ä y t ä v äLisäksi
ltä
rooliin nousi ehdotusten sopivuus kartanoympäristöön ja maisemaan, hän kiteytti. Suunnittelukilpailun järjestäjänä toimi Yara Suomi
Oy sekä Yara Suomi Oy:n eläkesäätiö yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa.
näkymä terassilta

näkymä majoitushuoneesta

näkymä pihalta
näkymä oleskelutilasta

näkymä tulotieltä

näkymä käytävältä

FARMARIN PÖRSSI LAAJENTAA PALVELUJAAN
Farmarin pörssi -verkkopalvelu on laajentunut ja tarjoaa nyt kohtauspaikan myös pellon
ostajille, myyjille ja vuokraajille.
ProAgria Keskusten liiton ylläpitämän Farmarin pörssin hakutoiminnot auttavat löytämään ostettavat, myytävät tai vuokrattavat peltoalueet nopeasti esimerkiksi sijainnin
mukaan. Muiden ilmoitukset antavat suuntaa hinnoitteluun ja tarjouksen tekemiseen.
Omia ilmoituksia voi tehdä niin monta kun tarve vaatii.
Jatkossa Farmarin pörssi laajenee myös muuhun tilojen väliseen kaupankäyntiin.
Idealistalla ovat urakointipalvelut sekä lannan, kuorikkeen ja kuivikkeen välitys.
Verkkopalvelu on jo reilun vuoden ajan auttanut rehun ostajia ja myyjiä löytämään
toisensa. Palvelun hinta on 30 e/vuosi.
www.farmarinporssi.fi

1 | 14 MA ANOMISTAJA

5

kysymystä

1. Milloin pidetään eurovaalit? Milloin
ja missä voin äänestää ennakkoon?
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina
25.5.2014. Ennakkoon voi äänestää kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 14.–20.5.
Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja
ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Huom. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka
tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä,
missä kunnassa hän asuu.
http://www.vaalit.fi/14166.htm

...

KUVA Shutterstock
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METSO-OHJELMA

METSO-ohjelma
etenee hyvin
Metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma etenee edelleen vahvasti.
Vuonna 2013 yksityismaita suojeltiin ennätykselliset 7612 hehtaaria. Edellinen ennätys oli vuodelta 2012, jolloin METSOn suojelupinta-ala kasvoi 7504 hehtaarilla.
Eniten suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä puustoisia soita ja
soiden metsäisiä reuna-alueita. Uusia suojelualueita hankittiin ja rauhoitettiin
kaikkiaan 567, ja ne jakautuvat varsin tasaisesti eri puolille maata.
Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä luonnonsuojelulain keinoin joko pysyvästi tai määräaikaisesti 20 vuoden ajan. Pysyvässä suojelussa vaihtoehtoja on maa-alueen
myyminen valtiolle tai sen rauhoittaminen yksityisenä suojelualueena.
METSO-kohteeksi pääsyn edellytyksenä on, että metsästä löytyy monimuotoista
ja arvokasta elinympäristöä, joka täyttää ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet.
www.metsonpolku.fi

Akuuteissa tulvatilanteissa SYKE ja Ilmatieteen laitos välittävät tietoa tulvatilanteesta
myös omissa verkkopalveluissaan
www.ymparisto.fi
www.ilmatieteenlaitos.fi

...

Vedenkorkeus on nähtävissä myös Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa
www.vedenkorkeus.fi

...
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Natura 2000 -verkoston täydentämisen ja tietokantapäivityksen valmistelu on alkanut Suomen
ympäristökeskuksessa, Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksissa sekä Metsähallituksessa.
Euroopan luonnon monimuotoisuutta turvaava
Natura-verkosto on Suomessa pääpiirteissään
valmis. Mahdollisten täydentämistarpeiden selvittäminen on kuitenkin tullut ajankohtaiseksi Euroopan unionin laajentumisen myötä.
Täydennystarpeita selvitetään erityisesti avomeren vedenalaisen luonnon sekä perhoslajin
luhtakultasiiven, kovakuoriaislajin kaskikeijun ja
kasvilajin serpentiiniraunioisen esiintymisalueiden
osalta.
Työtä johtaa ympäristöministeriö. Asianosaisia
ja sidosryhmiä kuullaan syksyllä 2014. Valtioneuvoston päätökset täydennyksistä on tarkoitus tehdä vuonna 2015.

KUVA UPM:n kuva-arkisto

2.Mistä saan ajantasaista tietoa
tulvatilanteesta?
Tulvakeskuksesta, joka on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto. Se paitsi ennustaa ja varoittaa
tulvista myös ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa.
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/
Tulvakeskus/Tulvakeskus__ennusteita_varoituksia_ja_v(27238

3. Miten voin seurata meriveden
korkeuden muutoksia?
Itämeriportaali välittää meriveden korkeustiedot 13 paikkakunnalta. Ajanjaksoksi voit
valita joko 12 kuukautta tai 2 + 2 vuorokautta. Kahden vuorokauden havainto- ja ennustekuvissa havainto on merkitty graafiin
sinisellä ja ennuste punaisella.
www.itameriportaali.fi/fi/itamerinyt/
fi_FI/vedenkorkeus/

NATURA 2000
-verkosto vaatii
täydentämistä

METSO-OHJELMA

Hämeessä suojeltiin suuria alueita
Hämeen ELY-keskus toteutti vuonna 2013 METSO-ohjelmaa yhteensä 482 hehtaaria. Ohjelman alueita rauhoitettiin 391 hehtaaria ja hankittiin 91 hehtaaria.
Suojelluiksi saatiin aiempaa suurempia alueita.
Laajin yksittäinen rauhoituskohde oli Lahden kaupungin omistaman Pesäkallion
luonnonsuojelualueen laajennusalue, pinta-alaltaan 127 hehtaaria. Laajat suoalueet suojeltiin Janakkalassa ja Hattulassa, samoin suuri lehtoalue Hollolassa.
Runsaslahopuustoisia kangasmetsiä saatiin suojelluksi Hollolassa ja Hämeenlinnassa.
Luontotyypeittäin tarkasteltuna viime vuoden kohteet sisälsivät eniten runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja puustoisia soita. Myös lehtoja ja metsäisiä kallioita
saatiin mukaan.
Vanhojen suojeluohjelmien kohteet sisältyivät valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan, rantojen suojeluohjelmaan ja lehtojen suojeluohjelmaan. Osa näistä
kohteista sisältyy samalla Natura 2000 -verkostoon.

Natura 2000-nätverket
kompletteras och
databasen uppdateras
Kompletteringen av Natura 2000-nätverket och
förberedelsen av databasuppdateringen har inletts
vid Finlands miljöcentral, Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt vid Forststyrelsen.
Naturanätverket, som tryggar den biologiska
mångfalden i Europa, är i stora drag färdigt i Finland. Det har ändå blivit aktuellt att utreda eventuella kompletteringsbehov i och med att Europeiska
unionen utvidgas.
Kompletteringsbehoven utreds särskilt för undervattensnaturen i öppet hav samt för de områden där fjärilsarten violett guldvinge, skalbaggsarten rödhalsad brunbagge och växtarten brunbräken förekommer.
Arbetet leds av miljöministeriet. Berörda parter
och intressentgrupper hörs hösten 2014 angående
kompletteringsförslaget. Avsikten är att statsrådet
ska fatta beslut om kompletteringarna 2015.
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HANKI ITSELLESI
Hyvän metsänhoidon
suositukset – METSÄNHOITO
-kirja julkaistaan maaliskuussa.
Jo nyt valmiina on
vesiensuojelun työopas.
Molempia voi tilata osoitteesta
www.tapionkauppa.fi

TEKSTI JA KUVAT Airi Matila

Uudet
metsänhoidon
suositukset
käyttöön
Voimakkaasti uudistetut metsänhoidon suositukset tarjoavat
vaihtoehtoja metsänkäsittelyyn vuoden 2014 alusta alkaen. Suosituksilla
vastataan nouseviin kehityssuuntiin metsäalalla ja koko yhteiskunnassa.

E

ri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen sisällyttäminen suosituksiin on historiallinen muutos, sillä
suositukset tarjoavat tasaikäisrakenteisen
metsän kasvatukseen lisää vaihtoehtoja.
Metsänhoidon suositusten avulla metsänomistajat voivat harkita erilaisia pai8

MA ANOMISTAJA 1 | 14

notuksia metsätalouteensa. Taloudellinen
kannattavuus ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sopivat samaan metsään.
Suosituksissa katsotaan tulevaisuuteen,
otetaan huomioon muun muassa ilmastonmuutos ja siihen sopeutumisen menettelytavat. Perinteisiä metsänhoidon menetelmiä,

Metsässä liikkuminen vaikuttaa ihmisen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Elämykset, yhteisöllisyys jopa yksinolokin innostavat
menemään metsään.

Uutta metsänhoitosuosituksissa on laatuajattelu,
joka nostaa metsänhoidon tasoa sekä tuo metsänomistajille selkeyttä metsäpalveluiden tilaamiseen ja tehtyjen töiden valvontaan.

Metsänkäsittelyn vaihtoehdot lisääntyvät radikaalisti uusien metsänhoitosuositusten myötä.

riskien hallintaa ja talousmetsien luonnonhoitoa esitellään entistä monipuolisemmin.
Työn laadulla on merkitystä sekä metsänomistajalle että palveluntarjoajalle.
Suosituksilla tavoitellaan lisää laatuajattelua metsänhoitoon ja samalla selkeytetään metsäpalveluiden tilaamista.

tamiseksi suositellaan pohdintaa siitä, mikä
on maiseman arvo ja millaisilla ratkaisuilla
parhaiten toteutuvat metsänomistajan metsän- ja maisemanhoidolliset tavoitteet.
Luonnonhoitoa painottavalle metsänomistajalle löytyy tietoa luonnonhoidollisista hakkuista talousmetsälehdoissa,
puustoisissa perinneympäristöissä ja
rantametsissä. Kanalintujen poikasten
elinolojen parantamiseksi annetaan suo-

situksia. Metsänomistajia innostetaan
tunnistamaan kulttuuriperintökohteita.

Valinnanvapaus ja vastuut lisääntyvät
Lain väljentyneet linjaukset muuttuvat
talousmetsissä käytännöiksi, mutta töiden
suunnittelun ja vaihtoehtojen arvioinnin
tueksi tarvitaan ajantasaista tietoa.
Suositusten tavoitteena on konkreettisesti auttaa metsäalan palvelutuottajia
vastaamaan metsänomistajien monipuolistuneisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Metsänomistajan tavoitteiden tunnistaminen on
merkityksellinen osa modernia ammattimaista palvelutuotantoa.
Metsänhoidon suositusten läpileikkaavana periaatteena suositukset tuovat lisää
vaihtoehtoja metsien hoitoon. Niiden soveltaminen on metsänomistajille vapaaehtoista.

Hoida luontoa ja kulttuuriperintöä
Suosituksissa esitellään uudella tavalla tuttuja maisemanhoidon suunnittelun keinoja,
kuten hakkuualan rajaus, hakkuun toteutus
ja säästöpuut. Hyvän metsämaiseman tuot-

Laaja-alainen valmistelu
•

•

•

•

•

Metsälakia uudistettiin vuonna
2013 ja se tuli voimaan vuoden
2014 alussa.
Suositukset valmisteltiin laajassa
yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja
energia-alan toimijoiden kanssa.
Valmistelutyössä oli mukana
Maanomistajain Liiton puheenjohtaja Eine Rosenberg-Riihimäki
Valmistelutyötä on johtanut
korkean tason johtoryhmä,
jossa oli kaikkiaan 27 tahoa
edustettuina.
Suositukset tuovat lisää
vaihtoehtoja metsien hoitoon.
Niiden soveltaminen on
metsänomistajille vapaaehtoista.

Liiketoimintaan uusia mahdollisuuksia
Omatoiminen metsätyö merkitsee monelle
metsänomistajalle virkistäytymistä sekä
vaihtelua arkeen ja työelämän paineisiin.
Hyvän olon saamiseksi metsässä ei tarvitse välttämättä tehdä tai suorittaa mitään
erityistä – pelkkä oleskelu riittää.
Puunmyyntitulojen ohella on hyvä tunnistaa muitakin hyötyjä. Sopivilla kohteilla voidaan tinkiä puuntuotannosta ja panostaa metsänhoidossa virkistyskäyttöön.
Metsänhoitosuositukset tekevät tunnetuksi uusina keruutuotteina villiyrttejä ja
pakurikääpää. Samalla esitellään syötävien luonnonvaraisten kasvien markkinoiminen luonnonmukaisesti tuotettuna. Sekin, miten voisi tuottaa luomumustikkaa,
selviää metsänhoitosuosituksista.
Suosituksissa tuodaan esille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Metsänomistaja voisi tuottaa liiketoimintaperiaatteella metsässään virkistys-, hyvinvointi- tai
metsästyspalveluja.
Artikkelin kirjoittaja MMM Airi Matila työskentelee metsäasiantuntijana Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa
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HYVÄ TIETÄÄ!

Maastoliikennelaki
uudistuu
Maastoliikennelakia sovelletaan kaikilla muilla alueilla paitsi teillä. Valtaosa maastoliikenteestä on
traktoreilla ja työkoneilla tapahtuvaa hyötyajoa pelto- ja metsätöissä. Mitä muuta on hyvä tietää?

TEKSTI Seppo Iisalo KUVA Shutterstock, Ympäristöministeriö

Kokosimme pienen tietopaketin.

Uudistuksen tavoitteena on saada erityyppiset reitit suunnittelun piiriin, ja reittisuunnitelmien hyväksyminen siirrettäisiin
kunnalta ELY-keskukselle.
Ympäristöministeriön esityksen mukaan maastoliikenne keskitettäisiin hyvin suunnitelluille väylille.
Näin vähennettäisiin mahdollisia liikenteen haittoja
kuten vaikutuksia maaperään sekä melua.
Esityksen mukaan nykyisestä 15 vuoden ikävaatimuksesta voitaisiin poiketa ajo-oikeuden omaavan riittävässä valvonnassa.
Lakiuudistus ei vaikuttaisi maanomistajan lähtökohtaiseen
oikeuteen päättää maastoliikenteestään maillaan.

1

Moottorikelkkailureitit ovat teitä ja niillä noudatetaan
tieliikennelakia. Moottorikelkkailureitit voivat olla yleisiä tai yksityisiä. Moottorikelkkailureitit ovat voimassa
vain lumipeitteen aikana.
Moottorikelkkailu-urat ovat käytännössä usein samanlaisia
kuin moottorikelkkailureititkin. Kuitenkin ura on maastoa ja
reitti on tieliikennelain tarkoittamaa tietä. Tiellä vaaditaan ajokorttia, maastossa ei.
Maastoliikennelain uudistuksessa merkittävä osa moottorikelkkaurista muuttuisi siirtymäkauden jälkeen moottorikelkkailureiteiksi. Vain ympäristövaikutuksiltaan vähäiset ja vähäliikenteiset moottorikelkkaurat jäisivät lain sääntelyn ulkopuolelle.

2

10
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Moottorikelkkailureitti voitaisiin perustaa sopimalla
maanomistajan kanssa. Esityksen mukaan reitti voitaisiin perustaa myös riippumatta omistajan suostumuksesta, ”jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä
aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle
huomattavaa haittaa”.

3

Mistä on kysymys,

ylitarkastaja Markus Tarasti
ympäristöministeriöstä
1. MIHIN MAASTOLIIKENNELAIN UUDISTAMISELLA TÄHDÄTÄÄN?
– Hallituksen esitys maastoliikennelain
muuttamiseksi raukesi edellisessä eduskunnassa keväällä 2011. Esityksen tarkoituksena oli uudistaa lain moottorikelkkailureittisäännökset ja tarkistaa maastoliikenteen
ikärajasäännöksiä.
2. SISÄLTYIKÖ ESITYKSEEN MAANOMISTAJIEN KANNALTA SUURIA MUUTOKSIA?
– Ei. Esimerkiksi reittien perustamisoikeuksiin ei esitetty muutoksia.

levaisuusvaliokunta lanseerasivat keväällä
2013 maastoliikennelain joukkoistamispilotin, jossa kansalaisilla oli mahdollisuus
verkkoalustalla tuoda esiin näkemyksiään
lain kehittämistarpeista. Myös maanomistajat olivat aktiivisia osallistujia tuossa prosessissa.
4. MITEN PROSESSI NYT ETENEE?
– Joukkoistamispilotin tuloksia analysoidaan
ministeriössä kevään aikana niin maastoliikennelain uudistamisen kuin lainvalmistelunkin kannalta. Lain kehittämisen jatkoaskelia arvioidaan sen jälkeen.

3. MITEN MAANOMISTAJAT JA MUUT
KANSALAISET OVAT OSALLISTUNEET
KESKUSTELUUN?
– Ympäristöministeriö ja eduskunnan tu-

Uudessa maastoliikennelaissa määriteltäisiin moottorikelkkailureitin lisäksi myös muiden moottorikäyttöisten maastoajoneuvojen liikennettä varten tarkoitettu reitti, joka nimettäisiin maastoliikennereitiksi.
Taustalla on mönkijöiden määrän voimakas lisääntyminen
(mönkijöitä on pian enemmän kuin moottorikelkkoja). Mönkijöiden käyttö maastossa pyritään ohjaamaan suunnitelluille reiteille.
Maastoliikennereitti voitaisiin perustaa vain sopimalla maanomistajan kanssa. Reitti voisi olla voimassa ympäri vuoden, myös
sulan maan aikana. Yksityinen reitti voisi olla maksullinen ja
reitin pitäjä voisi valita sen käyttäjät.

4

Lisätietoa:
http://maastoliikennelaki.fi/nykytilanne/
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Jokikatu 10, Porvoo. Maalattu pellavaöljymaalilla 2008
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Co2olBricks hankkeen koekohde
Passierzettelin asuinrakennus,
Hampuri, Saksa. KUVA Virpi Slotte

Co 2

Suomen toimintamalliehdotus
1. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamisen tulee olla kaikkien
osapuolien ryhmätyötä (konservaattori, energia-asiantuntija, arkkitehti,
insinöörit, ammattimiehet, omistaja,
käyttäjä, viranomainen). Tarvitaan
iteratiivinen, toistuva prosessi rakennusmääräysten, energiatavoitteiden
ja kulttuuriperintöarvojen yhteen sovittamiseksi.

Co2 olBricks-hanke

MITEN YHDISTÄÄ
ENERGIATEHOKKUUS JA
HISTORIALLISET ARVOT
Vasta ilmestynyt kirjanen ”Rakennusperintökohteiden energiatehokkuus
Itämeren alueen maissa” vastaa moniin ajankohtaisiin kysymyksiin,
joihin EU-hanke pureutui kolmen vuoden ajan.
Co2olBricks-nimisen Itämeren alueen valtioiden yhteisen hankkeen päätavoitteena
oli löytää keinoja ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi historiallisissa rakennuksissa.
Hanke käynnistettiin, koska monet tekniset uudistukset – esimerkiksi nykyaikainen lämmitys, lämmöneristys ja tiiviiden
ikkunoiden käyttöönotto – on tuottanut
monia ongelmia vanhoissa rakennuksissa.
Hankkeen tavoitteena oli löytää ratkaisuja, joissa otetaan huomioon sekä rakennusperintökohteiden energiatehokkuus

että historialliset arvot.
Kiinteistöalan Koulutussäätiön julkaisema kirjanen ”Rakennusperintökohteiden energiatehokkuus Itämeren alueen
maissa” on Co2olBricks -hankkeen Suomen
taustaryhmän loppuraportti, eräänlainen
yhteenveto kolmivuotisesta hankkeesta.
– Julkaisun tarkoituksena on antaa kokonaiskuva hankkeesta, sen tuloksista ja
sen hyödyntämismahdollisuuksista, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n toimitusjohtaja Keijo Kaivanto toteaa.

Suomessa on vanhoja rakennuksia vähemmän
kuin missään muussa Euroopan maassa - noin
150 000 kpl taloa on rakennettu ennen vuotta
1920. Lukumääräisesti mitattuna se on noin 5%
kerrosalana ja 2% rakennuskannasta.

12
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3. Ilmastonmuutoksen vaikutusten
vähentämiseen tähtäävien ohjelmien
tulisi sisältää myös rakennusperinnön
vaalimiseen liittyvät näkökohdat, ja
vastaavasti rakennussuojeluohjelmiin
tulisi sisällyttää energiatehokkuuteen
liittyvät näkökohdat.

Rakennusperintökohteid
energiatehokkuus Itäm en
eren
alueen maissa
Co2olBricks hankkeen
Suomen taustaryhmän
loppura

TEKSTI Teppo Ruohtula KUVAT Uustaas Oy

Maalilla on
monta tehtävää

4. Kaavoituksessa ja alueiden kehittämisessä tulee huomioida historiallisten rakennusten ja alueiden energianäkökulmat. Näissä yhteyksissä
tarjoutuu mahdollisuus suunnitella
rakennusperintökohteiden energiatehokkuustoimia laajemmassa mittakaavassa.
5. Niille asiantuntijoille, jotka työskentelevät historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamistehtävissä, olisi syytä olla erityinen pakollinen koulutus. Kaikki
energiatehokkuustoimenpiteet tulisi
toteuttaa vain riittävän pätevöityneiden henkilöiden toimesta.
6. Tälle aihealueelle tulisi perustaa
tietokeskuksia, jotka jakavat käytännön tietoa kaikille osapuolille.
7. Historiallisten rakennusten energiatehokkuustoimenpiteiden tukemiseksi tulisi synnyttää tarvittavat
rahoitusinstrumentit.

portti

>> www.co2olbricks.eu

2. Erityinen energia-analyysimalli historiallisille rakennuksille olisi edistysaskel. Sitä tulisi soveltaa aina merkittävien korjaustöiden yhteydessä.

8. Tutkimustoimintaa historiallisten
rakennusten energiatehokkuustoimenpiteistä tulee jatkaa.
Lähde: Co2olBricks hankkeen Suomen
taustaryhmän loppuraportti

Maalille on annettu monta erilaista tehtävää: toivotun värin lisäksi sen tulee
kestää kulutusta ja suojata alustaa ympäristön rasituksilta.

K

ovimmalle rasitukselle alttiina
ovat rakennusten julkisivut, joita
rasittavat niin kosteus- ja lämpötilavaihtelut kuin uv-säteilykin.
Kaikki maalatut pinnat tarvitsevat
ajoittain huoltoa, eikä huoltovapaita maaleja ole olemassa. Maalin valinnassa kannattaakin ottaa huomioon, miten se käyttäytyy joutuessaan rasituksille alttiiksi
sekä vanhetessaan.

Modernit maalit hyviä
Maalin sideaine sitoo väripigmentin alustaan. Sideaineina käytetään yleensä erilaisia akrylaatteja sekä alkydejä. Perinteisen
pellavaöljymaalin sideaine on pelkkä keitetty pellavaöljy eli vernissa.
Modernit muovisideaineiset sekä alkydimaalit ovat erittäin kestäviä – sekä hyväs-

sä että pahassa. Ne kestävät erinomaisesti
säärasituksia ja kulutusta, mutta tiivis ja
kestävä maalikalvo estää myös rakenteissa
liikkuvan kosteuden haihtumista. Rakenteista ulos pyrkivä kosteus tiivistyy maalikalvon alle irrottaen sitä. Pahimmassa
tapauksessa se lahottaa julkisivumateriaaleja ja jopa runkomateriaaleja.
Ajan kuluessa maalikalvon ja alustan

Vanhojen puujulkisivupintojen
huoltomaalaustyössä
kokonaistyöajasta noin 60 prosenttia
menee puhdistus- ja kaavintatöihin
ja 40 prosenttia varsinaiseen
maalaustyöhön.

välinen sidos pettää etenkin koville rasituksille alttiilla pinnoilla, ja lopputuloksena on rumasti hilseilevä pinta.
Kuluneen pinnan huoltomaalaustyöt
edellyttävät usein mittavia kaavintatöitä,
ja mahdollisesti myös puukorjauksia.

Pellavaöljymaalien käyttökokemukset
Pellavaöljymaali, jolla on monisatavuotiset käyttökokemukset, toimii toisin kuin
modernit maalit.
Maalin sideaineena toimiva pellavaöljystä keitetty vernissa kykenee sitomaan ja luovuttamaan kosteutta. Tästä syystä alustan
kosteus pääsee haihtumaan maalipinnan
läpi koko pinnan alalta. Siksi maalikalvon
alle ei yleensä pääse kertymään kosteutta,
joka irrottaisi maalikalvon.
Pellavaöljymaalin sideaine on myös mo-
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Euroopan
historialliset
kiinteistöt

EHHA: ALENNETTU
ALV-KANTA PERUSTELTU

European
Historic Houses

EU:n arvonlisäverosäädösten mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa
rajattuun joukkoon tavaroita ja palveluja, jotka on lueteltu alv-direktiivin liitteessä III.

T
Muovimaali kuoriutuu puutteellisesti puhdistetulta alustalta

derneja maaleja heikompi. Maali vanhenee
kulumalla, mikä näkyy ensin pinnan himmenemisenä ja myöhemmin liituuntumisena: sideaineen hajotessa maalipinnasta
irtoaa väripigmenttiä ja maalikalvo ohenee ja kuluu vähitellen.
Pellavaöljymaalilla maalatun pinnan
huoltomaalaus on useimmiten helppoa.
Koska maali ei juurikaan hilseile, riittää
usein pintapölyn poisto joko harjaamalla
tai tarvittaessa pesemällä.

Sadetakki vai goretex-kangas?
Lämpötilavaihtelut aiheuttavat rakennuksen rakenteissa kosteuden liikkumista. Yleensä kosteus liikkuu rakennuksen
sisältä ulos, ja jos ulkopinnan peittää tiivis ja hengittämätön maalikalvo, tiivistyy
kosteus sen alle.
Pellavaöljymaalikalvo toimii kuten goretex-kangas. Se estää sadeveden kulun
alustaan, mutta päästää vesihöyryn lävitseen. Modernit maalit taas toimivat kuten
perinteinen sadetakki: pitävät veden ulkona, mutta eivät hengitä.
Julkisivupintojen huoltomaalauksessa
käsiteltävät pinnat pitää puhdistaa irtoliasta sekä heikosti kiinni olevasta ja hilseilevästä maalista. Käytännössä tämä tarkoittaa maalattavien pintojen pesua sekä
hilseilevän maalin huolellista kaavintaa.
Pohjatöissä oikomalla voidaan säästää
aikaa, mutta lopputulos ei ole kestävä.
Seuraava huoltomaalauskerta on edessä
kovin pian.

MIKÄ MAALI OLISI PARAS
Ulkomaalaustyöt kannattaa useimmiten tehdä samalla maalityypillä kuin
aiemmin, sillä silloin maalikalvojen
kerrokset toimivat keskenään samalla tavalla.
PELLAVAÖLJYMAALI tarttuu hyvin
kaikille pinnoille, myös alkydi- ja muovisideaineisten maalien päälle. Huolellisesti tehtyjen pohjatöiden jälkeen
pellavaöljymaalia voidaan siis hyvin
käyttää myös näille pinnoille. Pellavaöljymaali kestää hyvin säärasituksia, vanhenee kauniisti ja on helposti
huoltomaalattavissa.
PETROLIÖLJYMAALI on käytännössä
pellavaöljymaalia, jossa osa pellavaöljystä on korvattu valopetrolilla. Valopetroli toimii öljyn ohenteena. Maali
on hengittävää, paksua ja hyvin peittävää ja sen muodostama pinta on
heti tuoreeltaan himmeä. Hyvän peit-

Pellavaöljymaali kuluu vuosikymmenten
saatossa vähitellen pois

tokykynsä ansiosta petroliöljymaalia
käytettäessä riittää usein pohjakäsittelyiden jälkeen kertamaalaus, mikä
tekee maalaustyöstä joutuisamman.
Se soveltuu erityisesti hienosahatuille tai karkeammille pinnoille.
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Edistäisi paikallista työllisyyttä
Mahdollisuus soveltaa alennettua alv-kantaa
asuinrakennusten yleisiin kunnostustöihin
tulisi säilyttää, sillä korjausrakentamisen

KEITTOMAALIT (punamulta- ja keltamultamaalit) ovat perinteinen talousrakennusten julkisivupintojen maali.
Ne valmistetaan keittämällä ruis- tai
vehnäjauholiisteriä, johon lisätään
väripigmenttejä sekä ripaus pellavaöljyä. Keittomaali ei muodosta minkäänlaista kalvoa, vaan se perustuu
hienojakoisen väripigmentin tarttumiseen sahalaudan huokosiin.
Keittomaalia ei voi käyttää tuoreella höylälaudalla tai aikaisemmin
kalvon muodostavalla tai puunsuojaaineilla käsitellyillä pinnoilla. Keittomaali ei myöskään suojaa alustaa
kosteudelta eikä se estä kosteutta
haihtumasta maalatulta pinnalta.

Uustaas Oy on vuonna 2007 perustettu
porvoolainen maalausliike, joka on
erikoistunut vanhojen rakennusten sisä- ja
ulkopuolisiin pintakäsittelytöihin perinteisin
pintakäsittelyainein ja -materiaalein.
Lisätietoja: www.uustaas.fi

Joissakin maissa historiallisten rakennusten ylläpitokulut ovat osittain tai kokonaan vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.
Suomessa vain lainan korot ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.
Suomen kiinteistövero on eurooppalaista keskitasoa verrattuna niihin maihin,
joissa kiinteistöveroa peritään. Espanjassa, Portugalissa ja Tsekin tasavallassa
hyväksytyt historialliset rakennukset on
vapautettu kiinteistöverosta.
Peräti kahdeksassa EU-maassa asuinrakennusten korjausrakentamiseen sovelletaan joiltakin osin alennettua arvonlisäverokantaa. Suomessa korjausrakentamista
tuetaan vain kotitalousvähennyksellä.

Hyvin ja huolella, perinteitä kunnioittaen
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050 326 6515 www.uustaas.fi

Vanha rakennus tarvitsee jatkuvaa
huoltoa ja huolenpitoa säilyäkseen
hyvässä kunnossa. Uustaas Oy toteuttaa
rakennusten sisä- ja ulkopuoliset erilaiset
s.fi hyvin ja huolella,
maalaus- ja korjaustyöt
taa
a
perinteitä
us kunnioittaen.
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EUROPEAN HISTORIC HOUSES
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www.europeanhistorichouses.eu
info@europeanhistorichouses.eu
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tukeminen edistää paikallista työllisyyttä.
Lisäksi se johtaa usein seurannaisvaikutuksiin, jotka edistävät koko alueen turismia,
sosiaalista ja taloudellista toimeliaisuutta
sekä kulttuuritoimintaa, joiden tuottamat
alv-tulot ylittävät reilusti sen mitä korjausrakentamisen alv-alennuksella menetettiin.
Korjausrakentaminen parantaa tulevaa
asumisen tasoa ja vähentää uudisrakentamisen tarvetta, mikä puolestaan vähentää
luonnonvarojen kulutusta ja alentaa hiilidioksidipäästöjä. Tämä pätee muuhunkin
kuin ensisijaisesti energiansäästömielessä
tehtyyn korjausrakentamiseen, lausunnossa todetaan.
Yhdistys painottaa alennetun arvonlisäverokannan tärkeyttä myös vastauksessaan Euroopan komission vihreään
paperiin koskien vuoden 2030 ilmasto- ja
energiapolitiikkakehystä.

Verokohtelu vaihtelee

Schloss Thüngen, Saksa

UUSTAAS OY

M

14

soveltamaan alennettua arvonlisäverokantaa historiallisten rakennusten korjaukseen, ylläpitoon ja restaurointiin.

KÄÄNNÖS Jari Leino

Alkydimaali hilseilee rumasti

ammikuussa 2013 Euroopan historiallisten rakennusten yhdistys
(EHHA) antoi Euroopan komissiolle lausunnon arvonlisäveron tulevaisuudesta yhdessä Euroopan maanomistajain
liiton ELO:n ja Europa Nostran kanssa.
Lausunnossa korostettiin, että on erityisen tärkeää kannustaa jäsenvaltioita
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Rakennushistorialliset
kevätpäivät

Maanomistajain liiton rakennushistorialliset kevätpäivät vievät osallistujat
Länsi-Uudellemaalle. Hienot kohteet odottavat kävijöitään 4.–5. huhtikuuta.
Kokous- ja majoituspaikkana toimii Westerby Gård.

KOONNUT Jari Leino
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Westerby Gård

Fagervikin kartano

Inkoossa sijaitsevan tilan juuret ulottuvat 1600-luvulle. Tilan omisti
sama suku kuin tänäkin päivänä. Tilan pääelinkeinot olivat maanviljelys ja karjanhoito, mutta merenkäyntikin oli tärkeää. Tilalla oli omia
aluksia, ja se palveli yöpymispaikkana saariston asukkaille, jotka odottelivat myrskyn laantumista.
Westerbyn noin 300-vuotias päärakennus rakennettiin 1725, mutta
siirrettiin nykyiseen paikkaansa 1700-luvun lopulla. Vanha rakennus
on yhä tallella, mutta seisoo toistaiseksi tyhjillään.
Kapteeni Vilhelm Wikström toi pitkältä matkalta palatessaan
1850-luvun alussa mukanaan kolmikerroksisen, sveitsiläistyylisen
rakennuksen piirustukset. Tilan omien metsien hirsistä rakennettu
talo seisoo yhä tänään paikoillaan tilan nykyisenä päärakennuksena.
Vuonna 2005 Westerbyssä suoritettiin sukupolvenvaihdos. Samana
vuonna alkoi myös päärakennuksen perusteellinen remontti. Tila avattiin yleisölle äitienpäivänä vuonna 2007. Päärakennuksen sisätilat saivat uuden, ravintolakäyttöön soveltuvan ilmeen. Seuraavana vuonna
valmistui tilan hotelli, jossa on kymmenen persoonallisesti sisustettua
kahden hengen huonetta.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan lisäksi Westerbyssä harjoitetaan pienen mittakaavan maa- ja metsätaloutta.
www.westerby.fi

Lauantain ensimmäinen ja tärkein retkikohde on Fagervikin ainutlaatuinen ruukkimiljöö. Luonnonkauniilla paikalla järven tuntumassa
sijaitsevat kartano, kirkko, pajat, puisto sekä punaiset mökit luovat
ainutlaatuisen 1700-luvun miljöön, jota ei löydy muualta maassamme.
Fagervikin ruukin perusti vuonna 1646 ruotsalainen Carl Billsten.
Täältä löytyivät kaikki toimintaedellytykset kuten vesivoima, meri kulkuväylänä sekä suuret metsävarat. 1700-luvun alussa toiminta oli kuitenkin hiipunut ja ruukki oli rappeutunut täysin isonvihan seurauksena.
Vuonna 1723 kaksi Hisingin ruotsalaisveljestä osti ruukin tärkeine
ruukkioikeuksineen. Siitä lähtien Fagervik on ollut saman suvun yhtäjaksoisessa omistuksessa.
Suomen ensimmäiset perunat viljeltiin Fagervikissa 1720-luvulla
seppien pikku puutarhoissa. Johan Hisinger (aateloitu 1770) peri Fagervikin vuonna 1756. Hänestä tuli Fagervikin merkittävin vaikuttaja
ja kehittäjä. Hän rakennutti mm. kartanon (1773) sivurakennuksineen.
Johanin poika Mikael jatkoi ruukkitoimintaa. Hän loi perustan ranskalaiselle puutarhalle ja hänen käsialaansa ovat myös englantilainen
maisemapuutarha kiinalaisine paviljonkeineen. Useimmat ruukintietä
reunustavat mökit ovat Mikaelin ajalta. Mikaelin poika Fridolf ryhtyi
kehittämään Fagervikin toista toiminta-alaa, maataloutta, pohjustaen
täten tulevaa rakennemuutosta. Hän toi myös monia uusia kasvilajeja
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Billnäsin taimisto
Suomeen ja rakennutti vuonna 1844 valkoisen Orangerian, jossa viljeltiin mm. ananasta, orkideoita ja sitrushedelmiä.
Ruukkitoiminta hiipui vähitellen. Vuonna 1903 suuri kankivasara löi
viimeisen lyöntinsä sen merkiksi, että 257-vuotinen ruukkitoiminta oli
tullut tiensä päähän.
Nykyisin Fagervikin omistavat Otto von Frenckell, Barbara HisingerJägerskiöld ja Eva Hisinger-Jägerskiöld. Maa- ja metsätalous on Fagervikin tärkein toiminta-alue.
Fagervikin kaunis, punamullattu puukirkko on yksi Suomen harvoja
yksityisomistuksessa olevia kirkkoja. Kirkko valmistui vuonna 1737,
kellotapuli ja hautakappeli vuonna 1766. Kirkon pienet, siniset urut
ovat Suomen vanhimmat toimivat urut.
www.fagervik.fi

Rakennusapteekki
Kaikkea perinteiseen rakentamiseen.
www.rakennusapteekki.fi

Billnäsin taimisto sijaitsee historiallisen Kuninkaantien ja vanhan viikinkijoen välissä.
Maamme vanhin edelleen toimiva taimistoyritys perustettiin
1700-luvulla. Taimiston kaunis punatiilinen rakennus oli 1800-luvulla Suomen ensimmäinen puutarhurikoulu. Nykyään rakennuksessa
toimii Puutarharavintola, jossa nautimme lounaan. Puutarharavintola
käyttää ruoanvalmistuksessa oman puutarhan antimia sekä tuoreita
yrttejä joen rannalla sijaitsevasta kauniista yrttitarhasta, johon tutustumme lounaan jälkeen.
www.b.billnas.net

Onnellisen sepän paja
Billnäsin ruukissa käymme myös Onnellisen sepän pajalla tutustumassa nykyaikaiseen sepäntyöhön ja taontataiteeseen. Onnelliset sepät
takovat käsin, mutta pajan nurkasta löytyy vielä yksi ruukin vanhoista
takomakoneista käyttökuntoisena.
www.onnellinenseppa.fi

Kevätpäivien ohjelma takasivulla!
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WILDLIFE ESTATES

-vuosikokous 2013

KÄÄNNÖS Jari Leino

Wildlife Estates -hankkeen
kokouspaikkoina vuonna 2013
olivat Praha ja Chlumec nad
Cidlinou Tšekin tasavallassa.
Osanottajat saapuivat Prahaan syyskuun
kolmantena ja aloittivat kokouksen ensimmäisen osan välittömästi yleisellä keskustelulla Wildlife Estates -hankkeen nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Seuraavien päivien aikana käsiteltiin lukuisia eri aiheita ja kysymyksiä, jotka vaihtelivat käytettävien menetelmien arvioinnista
pienriistan hoitoon. Kokousväki vietti yhden
päivän Karlova Korunan linnassa noin tunnin matkan päässä Prahasta itään tutustumassa riista-aitauksiin ja metsästysmaihin.
Kolmantena kokouspäivänä vierailtiin

maatalousministeriössä Prahassa keskustelemassa siitä, miten WE-hyväksyntä voitaisiin toteuttaa Tšekin tasavallassa.
Thierry de l’Escaillen avauspuheenvuoron jälkeen WE:n jäsenet ja maatalousministeriö esittivät omat näkemyksensä
vihertämisvaatimuksista, Natura 2000:sta
ja näiden maakohtaisesta toteutuksesta.
Viimeisenä kokouspäivänä osanottajat
lähtivät retkelle Hamouzin kartanoon,
jossa heille esiteltiin luonnon monimuotoisuutta edistävien maisemanmuokkaustöiden toteuttamista.
Seuraava vuosikokous pidetään Holkhamissa Englannissa 11.9.2014. Toivotamme
teidät kaikki tervetulleiksi sinne!
Terveisin Wildlife Estates -tiimi
www.wildlife-estates.eu

KESKUSTELU SUKUPOLVENVAIHDOKSESTA JATKUU

Mikä WE?
EU:n Wildlife Estates -ohjelma pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä luomalla riistatilojen verkoston,
jossa noudatetaan kestävän riistanhoidon
periaatteita. Se korostaa myös luonnon
monimuotoisuuden laajemman suojelemisen tärkeyttä.
Tämä yksityisten maanomistajien
aloite toimii ohjaustyökaluna, jonka avulla muutkin voivat ottaa askeleita kohti
kestävää ja monimuotoista riistanhoitoa.
Suomessa WE-tunnuksen saaneita tiloja on tällä hetkellä kolme: Porkkalan
kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan toimintakeskus Hollolassa ja Metsähallituksen
Pyhäjoella sijaitseva Palosaaren mallitila.

Maatilan sukupolvenvaihdos
luopujan näkökulmasta
Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen hyvissä ajoin on tilan, vanhemman sukupolven sekä jatkajan kannalta paras ratkaisu.
Maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyy lähes poikkeuksetta
luopujan sekä mahdollisesti myös hänen puolisonsa eläkkeelle
siirtyminen. Tällöin huomioon on otettava MYEL-eläkkeen säännökset. Lisäksi kaikissa sukupolvenvaihdoksissa on syytä paneutua verotuksellisiin kysymyksiin sekä luopujan että jatkajan
kannalta ja etsiä parhaat ratkaisut.
Mikäli maatila siirretään omalle tyttärelle tai pojalle ja lapsia on
useampia, tulee sisaruksia informoida hyvin sukupolvenvaihdokseen liittyvissä asioissa. Yleensähän on kyse kotitalon, siis sisarusten lapsuuskodin, siirtämisestä yhden sisaruksen omistukseen.
Vaikka jotkut luopujan lapsista olisivatkin esimerkiksi opiskelun tai
työn vuoksi muuttaneet toiselle paikkakunnalle, kotitalon omistajanvaihdos vaikuttaa myös heihin. Se on myös heidän elämässään
yhden aikakauden loppu ja vaikuttaa ainakin tunnetasolla.

Tasapuolisesti

MULTIFUNCTIONAL
LANDSCAPES -kiertue
saatiin päätökseen
Monimuotoisia maaseutuympäristöjä käsittelevän Multifunctional Landscapes -kiertueen
päätöstilaisuus järjestettiin Lontoossa lokakuun puolivälissä. Vasta nimitetty ympäristöja kalastusministeri George Eustice käsitteli
avauspuheenvuorossaan CAP-uudistusta ja
vihertämisvaatimuksia kansallisella tasolla.
Ministeri Eustice korosti Iso-Britannian pyrkimyksiä luoda aikaisempaa joustavampi yhteinen maatalouspolitiikka, jota sovellettaisiin
kunkin jäsenmaan tarpeiden mukaan.
Tämä on erityisen tärkeää vihertämisvaatimusten suhteen, koska Britannian viljelijöi-

EUROPEAN
LANDOWNERS’
ORGANIZATION
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den keskuudessa vallitsee vahva epäluulo
sitä kohtaan, että sama politiikka sopisi sekä
maanviljelykselle että ympäristölle. Hallituksen toivotaan luopuvan tietyistä vaatimuksista, kuten viljelykierroista, koska niitä pidetään
tarpeettomana taakkana viljelijöille.

Monimuotoisuudessa potentiaalia
Toisessa paneelikeskustelussa keskityttiin
pohtimaan luonnon monimuotoisuuden merkitystä maanviljelykselle. Asiaa ei tarkasteltu
pelkästään luonnonympäristöjen uusiutumisen ja kestävän käytön näkökulmasta, vaan
monimuotoisuudella katsottiin olevan potentiaalia parantaa satoja ja tuottavuutta.
Esimerkiksi reuna-alueiden luominen alhaisen sadon peltolohkoille voi lisätä tuottoa
huomattavasti ja samalla parantaa monimuo-

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

toisuutta sekä maaperän ja veden laatua.

Paikallinen näkökulma tärkeä
Multifunctional Landscapes -kiertueen matka
halki Euroopan on antanut mahdollisuuden
keskustella globaaleista ongelmista paikallisesta näkökulmasta. Maanviljelyksen, ruokaturvan ja ympäristönsuojelun keskinäistä
suhdetta ei voida enää laiminlyödä, vaan sitä
on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti.
Jotta tulevaisuuden ruuantuotantotarpeet
voitaisiin täyttää, näistä asioista on huolehdittava korkeimmalla tasolla. Samalla voidaan
varmistaa, että viljelijät investoivat maataloustuotannon lisäksi myös paikalliseen kasvistoon ja eläimistöön.
Julianna Nagy, ELO, www.multifunctional-landscapes.eu

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

Luopujan on lisäksi harkittava tarkkaan, miten taloudellinen tasapuolisuus toteutuu sisarusten kesken. Tärkeintä on, että kukaan
lapsista ei koe tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti.
Parhaaseen lopputulokseen koko perheen kannalta päästään
avoimella keskustelulla.
Luopujan tai luopujien on luonnollisesti mietittävä myös oma
taloudellinen tilanteensa sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Viljelijät,
jotka eivät ole olleet tilan ulkopuolella töissä, jäävät MYEL-eläkkeen varaan. Keskimääräinen MYEL-eläke viime vuoden marraskuun lopun tilaston mukaan oli miehillä 514 euroa kuukaudessa
ja naisilla 341 euroa kuukaudessa, eli keskimäärin 414 euroa.
Pelkästään MYEL-eläkkeen varaan jääminen tuskin houkuttelee
kovin montaa viljelijää.

Asiantuntijan opastuksella, rauhallisesti edeten
Asiantuntijan opastuksella, rauhallisesti edeten ja luottamuksellisesti koko perheen kesken keskustellen asioihin löydetään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, jonka kanssa on hyvä jatkaa
elämää eteenpäin.
Ratkaisu voi olla parhaimmillaan se, että joku lapsista jatkaa ti-

KUVA Janne Lehtinen

Karlova Korunan linna

lanpitoa, mutta hyvässä yhteisymmärryksessä voidaan päätyä myös
muihin toimintamalleihin. Jos tila ei tuota riittävää toimeentuloa eikä
sen elinkelpoisuutta ole mahdollista parantaa yritystoimintaa kehittämällä tai ostamalla tai vuokraamalla lisää peltoa, voidaan päätyä
myymään tai vuokraamaan osa tilasta tai koko tila ulkopuoliselle.
Kaikissa tapauksissa sukupolvenvaihdokseen ryhtyminen vaatii
henkisesti paljon. Tilannetta helpottaa, jos viljelijällä on entuudestaan tuttu henkilö, joka voi toimia asiantuntijana sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Ajoissa liikkeelle
On hyvä muistaa, että useimpien aloitekyky heikkenee vanhetessa. Tällöin saattaa käydä niin, että kynnys ratkaisujen tekemiseen
nousee entisestään.
Sama pätee myös jälkisäädöksen laatimiseen. Testamentin tekemistäkin saatetaan lykätä, kunnes se on liian myöhäistä. Väittäisin, että kyse ei ole tyhmyydestä eikä itsekkyydestä. Kaikki me
varmasti haluamme omille lapsillemme hyvää, vaikka emme aina
pysty tai osaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla.
Jos viljelijöillä ei ole omia lapsia, tilanne on tyystin toinen. Tällöin
on erityisen tärkeää hyvissä ajoin miettiä ja ratkaista tilan sukupolvenvaihdosta koskevat asiat. Mikäli luopuja tai luopujat ovat
tehneet päätöksensä, keskustelleet jatkajan kanssa ja sopineet
toimintamallit, sukupolvenvaihdos hoituu aikanaan sujuvasti.
Jos viljelijät eivät ole riittävän ajoissa saaneet ratkaistua näitä kysymyksiä, tila siirtyy seuraavalle sukupolvelle perinnönjaon
kautta. Jos perillisiä on useita, saatetaan tila joutua pilkkomaan
osiin tai myymään kokonaan. Mikäli perillisiä ei ole ollenkaan, tila
joutuu valtion ja monesti sitä kautta sijaintikunnan haltuun.
Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen hyvissä ajoin on tilan,
vanhemman sukupolven sekä jatkajan kannalta paras ratkaisu.
Kannustan viljelijöitä ja metsänomistajia miettimään ja keskustelemaan nuorten kanssa maanomistuksen siirrosta jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Silloin sen toteuttaminen hoituu sujuvasti ja
sopivaan aikaan.
Eine Rosenberg-Riihimäki
puheenjohtaja

JATKA KESKUSTELUA SUKUPOLVENVAIHDOKSESTA. Lähetä kommenttisi tai kokemuksesi
seuraavaan lehteen 17.4. mennessä toimisto@maanomistajainliitto.fi tai PL 169, 01301 Vantaa
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Oikeustapauksia
Maanomistaja

ennen

KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi
KKO:2013:89
Yksityistie - Tieoikeus
Saarissa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen
omistajat olivat rakentaneet saaret yhdistävän tieverkon samoin kuin sillan mantereelle.
Kiinteistönomistajat hakivat tieoikeutta mantereella kulkevalle tielle. Kysymys tieoikeuden
perustamisen edellytyksistä.
KKO:2013:87
Maantietoimitus
Lunastuslaki - Lunastuskorvaus - Kohteenkorvaus
Asemakaavaa oli tiesuunnitelmaa silmällä pitäen muutettu siten, että osa kiinteistöstä oli osoitettu maantiealueeksi. Samalla asemakaavan
muutoksella kiinteistön omistajalle jääneen kiinteistön osan rakennusoikeutta oli lisätty. Maantietoimituksessa kiinteistön omistajalle maksettava lunastuskorvaus oli määrättävä ottamatta
huomioon rakennusoikeuden korotusta.
24.1.2014/147 KHO:2014:13
Luonnonsuojelu - Liito-orava - Liito-oravailmoitus - Lisääntymis- ja levähdyspaikka - Hävittämis- ja heikentämiskielto - Laajuus - Metsänkäyttöilmoitus - Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
ELY-keskus oli yhtiön metsänkäyttöilmoituksen
johdosta rajannut päätöksellään avohakkuun
ulkopuolelle 3,7 hehtaarin suuruisen alueen
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkana.
Kun otettiin huomioon lainvalmisteluasiakirjoissa sekä ministeriöiden ohjeessa liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikan pienialaisuudesta esitetty ja myös se lainvalmisteluasiakirjoissa korostettu seikka, että päätöksenteko
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
suojelusta on hoidettava mahdollisimman yhdenmukaisesti metsänomistajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi, ELY-keskus oli
määritellessään liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 3,7 hehtaarin kokoiseksi arvioinut sen tässä tapauksessa luonnonsuojelulain
49 §:n 1 momentin vastaisesti liian laajaksi.
10.12.2013/3841 KHO:2013:192
Kaivosasia - Valtaus - Kaivoslupa - Perustuslaki - Ilmeinen ristiriita - Lakien siirtymävaihe
- Lupaharkinta
Kysymystä siitä, oliko valtauksen hakijalle
tullut kaivoslain (503/1965) perusteella antaa valtauskirja, oli arvioitava sovellettavassa
laissa valtaukselle säädettyjen esteiden ja
edellytysten perusteella. Merkitystä ei siten
lähtökohtaisesti ollut sillä, voitaisiinko alueelle
myöhemmin myöntää kaivoslaissa (621/2011)
tarkoitettu kaivoslupa.
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Valtaushakemusta ratkaistaessa ei tule eikä voidakaan arvioida sitä, ovatko kaivosluvan
myöntämisen edellytykset olemassa. Valtauskirjan antamista harkittaessa saattaa kuitenkin poikkeuksellisesti käydä ilmeiseksi, että
kaivoslupaa ei myöhemmin voitaisi myöntää.
Tällöin jo valtauskirjan antaminen saattaisi
merkitä tarkoituksetonta ja sen vuoksi kohtuutonta puuttumista maa-alueen omistajan
oikeuksiin. Valtausta koskevien säännösten soveltaminen voisi periaatteessa olla sen vuoksi
Suomen perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla
tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain
kanssa. Käsiteltävässä asiassa tällaista ristiriitaa ei kuitenkaan ilmennyt.
28.11.2013/3731 KHO:2013:184
Maankäyttö ja rakentaminen - Tuulivoimarakentaminen - Yleiskaava - Selvitysten riittävyys
- Sisältövaatimukset - Kohtuuton haitta
Alue oli osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi Tunturi-Lapin ja Pohjois-Lapin
maakuntakaavoissa. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon YVA-selostuksesta ja kaavaselostuksesta ilmenevät selvitykset ja arvioinnit,
korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten hallintooikeus, että tuulipuistohankkeen toteuttamisen vaikutukset oli selvitetty ja arvioitu siten,
että maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä tarkoitettujen sisältövaatimusten sekä maankäyttö- ja rakennuslain 77 b §:ssä tarkoitettujen
tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan
erityisten sisältövaatimusten täyttyminen oli
riittävästi arvioitavissa.
Selvitysten perusteella yleiskaavaa laadittaessa oli muun ohella otettu riittävästi huomioon mahdollisuudet turvalliseen ja terveelliseen
elinympäristöön. Lähimmilläänkin yli kahden
kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta sijaitsevalle valittajan kiinteistölle ei selvitysten
perusteella myöskään ulottunut sellaisia kiinteistön käyttöä rajoittavia vaikutuksia, että niistä olisi voitu katsoa aiheutuvan lain 39 §:n 4
momentissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa.
Pelkästään sitä, että voimalat näkyisivät valittajan kiinteistölle, tai sitä, että voimaloiden maisemavaikutukset yleisemminkin voisivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon tuulivoimapuiston ulkopuolisella alueella, ei edellä lausuttu huomioon
ottaen voitu näissä oloissa pitää säännöksessä
tarkoitettuna kohtuuttomana haittana.
28.11.2013/3730 KHO:2013:183
Maankäyttö ja rakentaminen - Tuulivoimarakentaminen - Hankkeen vaikutusalueen laajuus - Suunnittelutarveratkaisu - Kaavallisen
harkinnan tarve
Asiassa oli yhtiön valituksesta ratkaistava kysymys siitä, oliko hakemuksessa tarkoitetun
viiden tuulivoiman rakentamista tarkoittavan
hankkeen toteuttamisen edellytykset maankäyttö- ja rakennuslain kannalta voitu ratkaista
suunnittelutarveasiana vai edellyttikö hankkeen toteuttaminen kaavan laatimista.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että tapaus-

kohtaiseen arviointiin vaikutti muun ohella
voimaloiden koko ja niiden etäisyys häiriintyvistä kohteista sekä ympäröivän alueen toteutuneen tai sille osoitetun maankäytön laatu.
Asian arviointiin vaikutti osaltaan myös se,
että tuulivoimalat on muun ohella roottorien
koosta, voimaloiden lukumäärästä ja sijoituskuviosta riippuen sijoitettava useiden satojen
metrien etäisyydelle toisistaan, mistä seuraa,
että jo muutamankin voimalan muodostama
kokonaisuus varaa muun käytön ulkopuolelle
tavanomaiseen asuntorakentamiseen verrattuna poikkeuksellisen laajoja alueita. Lisäksi
tuulivoimarakentamisen erityispiirteenä esimerkiksi tavanomaiseen asuinrakentamiseen
nähden on se, tuulivoimaloiden toiminnasta
ympäröivän alueen maankäytölle aiheutuvat
rajoitukset poikkeavat sekä laatunsa että
laajuutensa osalta suunnittelutarveratkaisuilla tavanomaisesti osoitettavissa olevasta
rakentamisesta silloinkin, kun hankkeesta ei
aiheutuisi maankäyttö- ja rakennuslain 137
§:n 4 momentissa tarkoitettua vaikutuksiltaan
merkittävää rakentamista tai merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Nyt kysymyksessä oleva hanke sijoittui geologisesti ja maisemallisesti sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille tai tällaisten
alueiden välittömään vaikutuspiiriin. Alueen
erityispiirteiden vuoksi sillä oli katsottava
olevan mainittujen rakentamista ja sen sijoittumista osaltaan rajoittavien aluevarausten
vuoksi merkitystä muun muassa virkistyskäytössä. Tuulivoimaloiden määrästä ja koosta
seurasi, että hanke aiheutti tavanomaista
asuinrakentamista huomattavasti laajemmalle alueelle ulottuvia vaikutuksia. Edellä mainittu huomioon ottaen tapauskohtaisella suunnittelutarveratkaisulla ei voitu saada sellaista
riittävää selvitystä, jonka perusteella hanketta
olisi voitu arvioida asemakaavan tai tuulivoimalarakentamista koskevan yleiskaavan erityisten sisältövaatimusten kannalta.
Hankkeen toteuttamismahdollisuudet tuli
selvittää alueen kaavoituksessa, jolloin voidaan ottaa huomioon myös alueen muiden
maanomistajien rakentamistarpeet ja muu
maankäyttö. Hankkeen hyväksymisellä olisi
voimaloiden koko ja määrä huomioon ottaen
varsin laajalla alueella suunnitteluvaihtoehtoja
rajaava vaikutus alueen mahdollisessa myöhemmässä kaavoituksessa. Kun otettiin huomioon, että kaavoitukseen liittyy suunnittelutarveharkintaa laajemmat osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet, asian arvioinnissa
ei ollut merkitystä myöskään sillä, että lähitaajaman tai tuulivoimapuiston lähistön nykyiset
asukkaat eivät olleet vastustaneet hanketta.
Edellä lausutuilla perusteilla hakemukseen
suostuminen olisi aiheuttanut maankäyttö- ja
rakennuslain 137 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettua haittaa kaavoitukselle ja alueiden
käytön muulle järjestämiselle. Oikeudellisia
edellytyksiä hakemukseen suostumiselle ei
siten ollut.
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>> Oikeustapauksia

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.

KKO:2014:2
Lunastuslaki - Lunastuskorvaus - Arvonnousun leikkaaminen
Kunta oli saanut oikeuden lunastaa yhtiön omistamat
kiinteistöt yhdyskuntarakentamista varten. Kysymys siitä,
miten lunastuskorvausta määrättäessä otettiin huomioon
asemakaavoituksesta johtunut maan arvonnousu kiinteän
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 31 §:n 2 momentin nojalla, kun kunnallisen
toimielimen nimenomaista päätöstä asemakaavan laatimiseksi ei ollut tehty.

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

Korkeimman oikeuden johtopäätös
16. Mainituilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, että lunastuslain 31 §:n 2 momenttia voidaan maankäyttö- ja
rakennuslain voimaantulon jälkeen tulkita niin, ettei siinä
tarkoitettu maan arvonnousun leikkaaminen välttämättä edellytä nimenomaisen kaavanlaatimispäätöksen tekemistä. Lainkohdassa mainittuun kaavan laatimis- tai
muuttamispäätökseen on perusteltua rinnastaa myös
muu kunnassa tehty lunastettavan alueen kaavoitusta
koskeva päätös siitä alkaen, kun se on tullut julkiseksi
siten, että se osoittaa kunnassa päätetyn alueen kaavoittamisesta tai kaavoituksen muuttamisesta.

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

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.

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

JÄSENEDUT

JÄSENETU
Asianajaja

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
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MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND R.Y.

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

”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.

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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Vuosikokoukset ja
Rakennushistorialliset kevätpäivät
4.–5.4.2014 Länsi-Uudellamaalla

Perjantai 4.4.2014 Westerby Gård, Inkoo

Lauantai 5.4.2014

11.00

Lounas

12.00

Maanomistajain Liiton vuosikokous
Rakennushistoriallisen jaoksen yleinen kokous

9.00

Lähtö Fagervikiin

13.30

”Maalattavaa riittää aina”
- Mitä maaleja ja millä tekniikalla vanhaan taloon?
Asiantuntijat: Museovirasto ja Uustaas Oy

9.30

Tutustuminen Fagervikin Kartanoon

12.00

Lounas Billnäsin Puutarharavintolassa
ja tutustuminen Taimistoon

Kahvi

13.00

Rakennusapteekki

Maalausklinikka
- Mitä minun pitäisi tehdä?
Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin.
Ota kuvia ja näytteitä mukaan maalauskohteestasi

14.00

Onnellisen Sepän Paja

17.00

Majoittuminen

19.00

Kolmen ruokalajin illallinen

Aamiainen

Seminaarin hinta on 250€ (ei-jäsenille 280 €).
Hinta sisältää ohjelman, lounaat, kahvin, teen ja illallisen
(ei ruokajuomia) sekä majoituksen 2 hh aamiaisineen. Seminaariin on mahdollista
osallistua myös vain osaan ohjelmasta tai ilman majoitusta; lisätietoja Liiton toimistolta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 19.3.
toimistoon sähköpostitse toimisto@maanomistajainliitto.fi
tai puhelimitse 09 1356 511.
Ilmoittakaa samalla mahdolliset erityisruokavaliot yms.

Maanomistajain Liitto ja
Rakennushistoriallinen jaos

