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Pääkirjoitus

TAAS ON VALTA KANSALLA
Tasavallassa valta kuuluu kansalle. Perustuslain mukaan sitä valtaa
käyttää neljän vuoden välein valittava eduskunta. Valta kuuluu kansalle, mutta valitettavasti vastuu ei.
Suomi on nyt niin vaikeassa tilanteessa, että äänestäjien olisi
syytä ajatella vastuutaan. Vastuuta siitä, keitä lähettävät selvittämään nykyisiä sotkuja ja kääntämään talouden suuntaa ennen kuin
maa on konkurssissa.
Sanotaan että eduskunta on kansa pienoiskoossa. Onko asia niin
ja tarvitseeko sen olla niin? Kyllä se vastuukin on loppupeleissä
kansalla. Kansa joutuu kuitenkin kärsimään, jos politiikkaa tehdään
huonosti ja saa myös nauttia siitä jos asiat hoidetaan hyvin. Varsinaiseen vastuuseen kansaa ei kuitenkaan voi saada, vaikka se olisi
valinnut vääriä henkilöitä vääriin paikkoihin.
Valitettavasti kansa on valinnut – monissa vaaleissa – eduskuntaan ja puolueiden johtotehtäviin liian paljon ihmisiä, joilla on suppea
elämänkokemus eikä minkäänlaista työelämän kokemusta. Tälläkin
hetkellä Suomessa vain yhdellä eduskuntapuolueen puheenjohtajalla on näyttöjä ja kokemusta oikeasta työstä. Nämä suoraan
koulunpenkiltä tai puoluetoimiston lähetin paikalta jopa ministeriksi
ylenneet henkilöt valitsevat, täysin inhimillisistä syystä, itselleen
vielä itseäänkin kokemattomampia avustajia.
Valintojen jäljet näkyvät. Olemme velkaantumisvauhdissa täysin
Kreikan tiellä.
Kolmen eduskuntakauden kokemuksella voin vakuuttaa, että
vankka elämänkokemus ja selkeät näytöt oikeasta työstä ovat hyvän
kansanedustajan vahvuudet. Niillä siellä pärjää, koska eduskunnassa ei tehdä minkään alan tiedettä. Siellä sovelletaan lainsäädäntöön
työ- ja elämänkokemuksen mukanaan tuomaa viisautta.
Edustuksellisen demokratian ja kansanvallan kannalta on surullista, että äänestämättä jättäminen on meillä niin suurta. ”Nukkuvien”
puolue on maamme suurin puolue. Nämä valtaansa käyttämättömät
henkilöt ovat kuitenkin usein valmiita arvostelemaan nykyistä menoa,
vaikka äänestämättä jättäminen on vahvin tuki nykymenon jatkolle.
Jos ehdokkaan ainoat näytöt kyvyistään on mielenosoitusten järjestämisessä, kaiken vastustamisessa, peilissä, mittanauhassa tai
sekuntikellossa, niin kannattaa miettiä, onko hän oikea henkilö hoitamaan sinun, minun ja meidän asioita.
Kuten Bill Clintonin vaalipäällikkö James Carvill lausahti osuvasti
vuoden 1992 presidentinvaalien yhteydessä ”The economy, stupid”
eli ”kyse on taloudesta, tyhmä”.

FOLKET HAR MAKTEN IGEN
I republiken Finland tillhör makten folket. Enligt vår grundlag utövas
makten av en riksdag som väljs vart fjärde år. Makten tillhör folket,
men tyvärr gäller det inte ansvaret.
Finland befinner sig i en minst sagt knepig situation och därför är
det uttalat viktigt att väljarna går till urnorna och säger vem som
skall städa upp i träsket, det vill säga rädda landet från en katastrof.
Man brukar säga att riksdagen är folket i miniatyr. Är det så och
skall det vara så? Det yttersta ansvaret vilar på oss alla – om politiken sköts väl mår alla bra, men om politiken sköts illa mår ingen
bra. Trots att väljarna har valt politikerna kan de tyvärr inte ställas
till svars för politikernas fel och misstag.
Tyvärr saknar många av dem som väljs in i riksdagen och till andra
politiska förtroendeuppdrag tillräcklig livserfarenhet och erfarenhet
från arbetslivet. I dag har endast en av riksdagspartiernas ordförande sann erfarenhet från arbetslivet. Människor som blir invalda i
riksdagen och till och med får ministeransvar direkt efter skolan eller
efter en tid som partiarbetare väljer av naturliga skäl medarbetare
som är ännu mindre kompetenta än de själva.
Politiken lämnar spår – i dag är Finlands skuldsättningsgrad i
samma klass som Greklands.
Efter tre perioder i riksdagen kan jag försäkra att livserfarenhet
och erfarenhet av ”riktigt” arbete bär sig i plenisalen. Riksdagsarbete handlar inte om vetenskap, utan om att stifta lagar och förordningar som bygger på erfarenhet och livsvisdom.
Med tanke på den representativa demokratin och folkväldet är
det sorgligt att så många finländare väljer att inte avge sin röst i
riksdagsvalen. ”Soffliggarna” är tyvärr landets största parti. Många
av dem som inte avger sin röst kritiserar landets politik utan att förstå att de genom att inte rösta stöder och godkänner den rådande
situationen.
Man kan med fog ställa frågan om deltagande i demonstrationer,
eviga protester, ett fördelaktigt utseende eller fäbless för sekundmätare motiverar en ansvarsfull plats i riksdagen.
Inför det amerikanska presidentvalet år 1992 sade Bill Clintons
kampanjchef James Carville träffande: ”The economy, stupid.”

Käykää äänestämässä!
Finland behöver din röst!
Pekka Vilkuna
Maanomistajain Liiton hallituksen jäsen
Pekka Vilkuna
Styrelseledamot i Jordägarnas Förbund
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KUVA Janne Lehtinen

JO KOLMANNES
PELTOALASTA
VUOKRATTUA

Pellon vuokraus on nykyään erittäin yleistä.
Maataloustuotannon lopettaneet viljelijät
vuokraavat usein peltonsa lisämaaksi.

Vuonna 2014 vuokratun pellon määrä Suomessa oli noin 777 000 hehtaaria eli noin kolmannes käytössä olevasta maatalousmaasta.
Maatiloista 60 prosentilla oli vuokrapeltoa.
Kotieläintiloilla pellon vuokraus on keskimääräistä yleisempää. Sika- ja nautatiloista yli
80 prosentilla oli peltoa vuokralla.
Tiloista 87 prosenttia oli yksityishenkilöiden
omistamia perheviljelmiä. Maatalousyhtymiä

oli 4 365, perikuntia 1 446 ja osakeyhtiöitä
859 kappaletta.
Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen
(Luke) tilastosta.
Vuonna 2014 Suomessa oli 52 775 maatalous- ja puutarhayritystä. Tilojen määrä on vähentynyt vuodessa 1 600 kappaletta eli noin
3 prosenttia.
Vaikka tilojen määrä vähenee, niin käytössä
olevan maatalousmaan määrä lisääntyy. Vuonna 2014 käytössä olevaa maatalousmaata oli
2,27 miljoonaa hehtaaria. Määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 8 500 hehtaarilla.

KUVA Shutterstock

METSÄMAAN
KAUPPA KÄYNYT
VILKKAASTI

METSO-ohjelmassa
uusi suojeluennätys
Metsien monimuotoisuutta turvaava
METSO-ohjelma teki uuden ennätyksen
vuonna 2014, kun ohjelmassa suojeltiin
8 100 hehtaaria uusia luonnonsuojelulain
kohteita ja 4 029 hehtaaria Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) kohteita.
– METSO on metsiensuojelun merkittävin työkalu Suomessa. On ilo huomata, että maanomistajat ovat ottaneet
ohjelman omakseen, ympäristöministeri

4

MA ANOMISTAJA 1 | 15

Sanni Grahn-Laasonen kertoo.
Ohjelmassa ylitettiin ympäristöministeriön asettama koko maan pinta-alatavoite,
7500 hehtaaria vuonna 2014.
Suurin osa kohteista, noin 5000 hehtaaria, suojeltiin yksityisinä luonnonsuojelualueina. Lisäksi valtio osti noin 3000 hehtaaria
luonnonsuojelutarkoitukseen. Määräaikaisia
rauhoitussopimuksia tehtiin 12 kappaletta
88 hehtaarille.

TORNATOR SATSAA VAPAAEHTOISEEN METSO-SUOJELUUN
Paikalliset elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset ovat perustaneet Ilomantsiin ja Utajärvelle kolme uutta yksityistä METSO-suojeluohjelman kohdetta, joiden yhteispinta-ala on
noin 43 hehtaaria. Samalla hakemuksen jättänyt Tornator Oyj saavutti tuhannen hehtaarin
virstanpylvään metsien monimuotoisuutta turvaavassa METSO-suojeluohjelmassa.
Tornatorin METSO-suojelualueet ovat jakaantuneet hyvin eri maakuntiin, joissa yhtiöllä on metsäomistusta, mutta pinta-alallisesti
eniten niitä on perustettu Pohjois-Pohjanmaalle. Yhtiön pohjoisin METSO-kohde sijaitsee
Tervolassa ja eteläisin Loviisassa.

Kiinteistökaupoissa käytettiin viime vuonna
8,1 miljardia euroa, mikä hipoo 2000-luvun
huippuvuotta 2009. Maanmittauslaitos kokosi
viime vuoden kiinteistökaupat tilastoksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.
Metsämaan kauppa on käynyt selvästi aiempaa vilkkaampana. Viime vuosina myynnissä on
myös ollut kooltaan hyvin suuria metsätiloja.
– Kainuussa metsätalousmaan kauppoihin
käytetty rahamäärä on noin seitsemänkertainen viiden vuoden takaiseen verrattuna, kertoo

tilastoja koonnut Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta.
Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa myytiin noin
60 prosenttia kaikkien Suomessa myytyjen
metsien pinta-alasta.
Pellon hinta on noussut parin vuoden ajan,
viime vuonna 2 prosenttia. Koko maan keskihinta vuonna 2014 oli 8 300 euroa hehtaarilta. Kallein hintataso oli Varsinais-Suomessa,
12 700 euroa hehtaarilta.
Metsämaan keskihinta vuonna 2014 koko
maassa oli 2 690 euroa hehtaarilta, nousua yksi prosentti. Kalleinta metsämaa oli VarsinaisSuomessa, 4 750 euroa hehtaarilta, ja halvinta
Lapissa, jossa hehtaari maksoi 950 euroa.
www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot

MAATALOUSYRITTÄJÄT TOIVOVAT
TUKEA JAKSAMISEEN

MAARAKENNUSALAN
KUSTANNUKSET LASKIVAT

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tekemän kyselyn mukaan yrittäjät toivovat varsin
konkreettista toimintaa työssä jaksamisensa tueksi. Esiin nousivat fyysistä ja henkistä
työkykyä ylläpitävä toiminta sekä työterveyshuollon kehittäminen. Vastauksissa toivottiin myös jalkautumista yrittäjien pariin,
koulutusta ja henkilökohtaista neuvontaa.
Maatalousyrittäjien vastauksissa tärkeimmiksi tekijöiksi oman työssä jaksamisen
tukemisessa nousivat parisuhde ja perhe,
positiiviset tulevaisuudennäkymät, sosiaaliset suhteet sekä toimiva työterveyshuolto.

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan
kustannukset laskivat 3,0 prosenttia vuoden
2014 helmikuusta vuoden 2015 helmikuuhun.
Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -18,5 prosentista kalliorakenteiden 1,1 prosenttiin.
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian
halpeneminen edellisen vuoden helmikuusta.
Maa- ja kiviaineksien kallistuminen hidasti
kustannusten laskua.

Varsin korkealle nousi myös yhteiskunnallinen arvostus omaa ammattia kohtaan.
– Jos perusasiat (parisuhde, perhe, vapaa-aika) eivät ole kunnossa, ei mikään auta
jaksamaan. Kun nämä asiat ovat kunnossa,
niin sitä menee vaikka läpi harmaan kiven,
yksi vastaajista kirjoitti.
Korkealle vastaajien toivelistalla nousevat tuki muutos- ja kriisitilanteissa sekä henkisen jaksamisen tukeminen. Tukea kaivataan myös talousasioihin ja yritystoiminnan
kehittämiseen.
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Vuoden kotiseututeko haussa

JAKTEN PÅ ÅRETS HEMBYGDSGÄRNING

Suomen Kotiseutuliitto etsii Vuoden kotiseututekoa. Palkinnon voi saada hanke,
henkilö tai vaikka hyvä tapahtumakonsepti.
Skaala on laaja.
Valintaan vaikuttavat erityisesti asukkaiden ja yhteisöjen omatoimisuus, aloitteellisuus sekä uudet toiminta-ajatukset ja
hyvät ideat.
Kilpailu on kaikille avoin. Vuoden kotiseututekoa voi ehdottaa verkkolomakkeella, sähköpostitse tai postitse liiton toimistoon 30.4.
mennessä. Voittaja julkistetaan elokuussa
Espoon Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä.

Finlands Hembygdsförbund är på jakt efter
Årets hembygdsgärning. Utmärkelsen kan
tilldelas ett projekt, en person eller ett evenemang. Skalan är alltså bred.
De viktigaste bedömningskriterierna är
kreativitet, nytänkande och fräscha initiativ.
Alla kan föreslå kandidater för utmärkelsen Årets hembygdsgärning. Förslagen,
som ges på en särskild nätblankett, per
e-post eller per post, skall vara hos Hembygdsförbundet senast 30.4. Vinnaren
kungörs i augusti under de riksomfattande
hembygdsdagarna i Esbo.

Lisätietoja
www.suomenkotiseutuliitto.fi

Ytterligare information:
www.suomenkotiseutuliitto.fi

MISTÄ LÖYTYY
ITÄMEREN
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIN
VILJELIJÄ?

Kotiseudun hyväksi tehty työ ilmenee monin eri tavoin.
Lukuisat tapahtumat kotiseuduilla tuovat ihmiset yhteen.

WWF etsii Itämeren ympäristöystävällisintä maataloustuottajaa.
Yhteistyössä Maa- ja
metsätaloustuottajain
Keskusliiton (MTK) sekä Svenska
lantbruksproducenternas
centralförbundin (SLC) kanssa
järjestettävällä kilpailulla halutaan
innostaa maataloustuottajia siirtymään
Itämeren ravinnekuormaa pienentäviin
viljelymenetelmiin.

Jouluoluen mallasohra

LINNAISTEN
KARTANOSTA

Kilpailussa etsitään viljelijöitä,
jotka pyrkivät erilaisin menetelmin
tehostamaan ravinteiden käyttöä
ja kierrättämään ravinteita.
Omat innovaatiot ja positiivinen
asennoituminen ympäristönhoitoon
sekä vapaaehtoisuus ovat toivottuja.
Kilpailuun voivat osallistua sekä
tavanomaiset että luomutilat.

Sinebrychoffin Jouluoluen 2015 mallasohran viljelijäksi on valittu Linnaisten kartanon isäntä Christian
Stjernvall Mäntsälästä.
Viljelijä valittiin tänä vuonna Viking Maltin auditoimista mallasohran sopimusviljelytiloista.
  Jouluolutta pannaan syksyllä jo 29. kerran,
ja oluen mallasohran voi jo 8. kertaa jäljittää nimetylle tilalle.
Syksyllä keitettävän oluen Harbinger-mallasohra
on kasvanut Linnaisten kartanon mailla, Mäntsälän
Sahakylässä, alle 50 kilometrin päässä Sinebrychoffin panimolta ja noin 40 kilometrin etäisyydellä
Viking Maltin Lahden mallastamolta.

6

UUSI OPAS PELLON KÄYTTÄJILLE

Maanomistajain Liittoon tulee huhtikuusta alkaen
harjoittelijaksi agrologiopiskelija Niina Huuhtanen
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Hänen tehtäviinsä
kuuluu mm. jäsenrekisterin päivittäminen, joten
puhelimesi voi pirahtaa keväällä tai alkukesällä.
Samalla keräämme palautetta liiton toiminnasta ja
ideoita tulevaisuuteen.

Uudessa ”Pellon käytön vaihtoehtoja” -oppaassa
kerrotaan, miten ympäristökorvauksen
vaihtoehtoja kannattaa hyödyntää sekä lohkoja
hoitaa ja ylläpitää. Lisäksi oppaassa käsitellään
uutta viherryttämistukea.
Nouda ProAgria-keskuksesta tai lataa
osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi/
pellonkaytonvaihtoehtoja.
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Hakemusten viimeinen jättöpäivä
on 17. huhtikuuta 2015.

KUVA Janne Lehtinen

AGROLOGIHARJOITTELIJA KESÄTÖISSÄ

Jokaisesta yhdeksästä Itämeren
maasta valitaan kansallinen voittaja,
joka saa 1000 euron palkintosumman.
Kansallisten voittajien joukosta
valitaan koko kilpailun voittaja, joka
palkitaan 10 000 eurolla.

Lisätietoja
www.wwf.fi/viljelijapalkinto
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Kutsu

Inbjudan

Maanomistajain Liitto

Jordägarnas Förbund ry

Vuosikokous pidetään torstaina 16.4.2015 klo 10.30
Gårdskullan kartanossa (Gårdskulla 108, Siuntio kk)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat

Årsmötet hålls torsdag 16.4.2015 kl. 10.30
på Gårdskulla gård (Gårdskulla 108, Sjundeå kby)
Mötet behandlar stadgeenliga årsmötesärenden

Hallitus

Styrelsen

Rakennushistoriallinen jaos

Byggnadshistoriska sektion

YLEISKOKOUS
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ÅRSMÖTET

ALLMÄNNA MÖTET

Yleinen kokous pidetään välittömästi
Maanomistajain Liiton vuosikokouksen jälkeen 16.4.2015

Det allmänna mötet halls omedelbart
efter Jordägarnas Förbunds årsmöte 16.4.2015

Hallitus

Styrelsen

Esityslista ja muu kokousmateriaali on
saatavilla huhtikuussa Liiton kotisivuilla
www.maanomistajainliitto.fi tai
paperikopiot voi pyytää Liiton toimistosta
puh 091 356 511

Föredragningslistan och övrigt
mötesmaterial finns I april på Förbundets
hemsida på adresssen www.maanomistajainliitto.fi
eller papperskopier kan beställas
från Förbundets kansli tfn 091 356 511

Tervetuloa

Välkommen

GÅRDSKULLA PÄHKINÄNKUORESSA:

GÅRDSKULLA I ETT NÖTSKAL:

Gårdskullan kartano on tänä vuonna ollut 175 vuotta
Rehnbergin suvussa (viisi sukupolvea). Toimintamme tänään:
700 ha peltoa luomussa, n. 1.000 ha metsää,
5.000 kävijää museossa jossa on n. 15.000 esinettä,
400 päinen Aberdeen Angus karja jonka luomu lihat myydään
suoraan asiakkaille. Vuokrataloja ja kesämökkejä on
kymmenkunta. Viljeltyjä joulukuusia kasvaa 20 ha. Vuosittain
järjestetään traktorikarnevaalit kesäkuussa ja joulumarkkinat
joulukuussa. Ravintola, kahvila, kokouspalvelut n. 100 hengelle.

Gårdskulla gård har varit i släkten Rehnbergs ägo i hela
175 år, det vill säga under fem generationer.
Gården i dag: 700 ha ekoodling, ca 1 000 ha skog,
ett museum med ca 15 000 utställningsföremål och
5 000 besökare per år, 400 Aberdeen angus-biffkor,
direktförsäljning av ekokött, ett tiotal stugor för uthyrning,
20 ha julgransodling, årlig traktorkarneval (juni) och
julmarknad (december) samt restaurang, kafé och
konferensutrymmen för ca 100 personer.
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KUVA Janne Lehtinen

VUOSIKOKOUS

19 ehdotusta

YMPÄRISTÖMENETTELYJEN
SUJUVOITTAMISEKSI
Ministeri Lauri Tarastin johtama arviointiryhmä on saanut työnsä
päätökseen ja ehdottaa kaikkiaan 19 toimenpidettä ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi.
Asiantuntijaryhmä ehdottaa muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja kaavoituksen nykyistä
tehokkaampaa yhteensovittamista, ennakkoneuvotteluja koskevien säännösten lisäämistä lainsäädäntöön, lupavelvollisuuden
keventämistä eräiltä osin, sähköisten menettelyjen kehittämistä
sekä valituslupajärjestelmän laajentamista.
  Arviointiryhmän työn lähtökohtana oli se, että investointi- ja
elinkeinohankkeet voisivat edetä nykyistä sujuvammin ja nopeammin ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä.  
  Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset
sähköisestä neuvonnasta kaikissa ympäristölupahankkeissa.
Neuvonta sisältäisi valmiit lupahakemuslomakkeet, tiedot tarvittavista selvityksistä ja arvion asian käsittelyn aikataulusta.

19 förslag

TILL SMIDIGARE
MILJÖFÖRFARANDE
Minister Lauri Tarastis bedömningsgrupp, som har slutfört sitt
arbete, föreslår sammanlagt 19 åtgärder som syftar till att göra
miljöförfarandet smidigare.
Expertgruppen föreslår bland annat effektivare samordning
av miljökonsekvensförfarandet (MKB-förfarandet) och planläggningen, införande av nya regler gällande förhandsförhandlingar,
viss uppluckring av tillståndsskyldigheten, utveckling av det elektroniska förfarandet och revidering av besvärstillståndssystemet.
Gruppens uppgift var att finna åtgärder som, med hänsyn till
miljöskyddet, underlättar och försnabbar investerings- och näringslivsprojekt. Gruppen föreslår att nya regler för elektronisk rådgivning i miljötillståndsärenden införs i miljöskyddslagen.
Den tilltänkta rådgivningen skulle omfatta bland annat tillståndsblanketter, information om behövliga utredningar samt bedömning av behandlingstiden i olika ärenden.
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Honkasen tila

on ollut samalla suvulla
VUODESTA 1572
Maailma on hyvin erilainen verrattuna niihin aikoihin,
kun ensimmäiset Honkaset asettuivat Siniänvirran varrelle 1572.

ämeen ensimmäisen 1500-luvulta peräisin olevan maakirjan mukaan koko Jämsässä oli
90 taloa ja Jyväsjoen kylässä
eli Jyväskylässä 7. Esi-isien tulosuunnasta
ei ole täyttä varmuutta, mutta seutukunta
asutettiin pitkälle Hämeen suunnalta. Toisaalta juuri 1540-luvulla alkoi savolaisten
siirtyminen maakunnan pohjoisosan kaskimetsiin ja kalavesille.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt listattiin
1980-luvulla. Selvityksen mukaan maisemallisesti kauniilla paikalla sijaitseva
Koskenpään Honkanen on ehjä, edustavasti rakennettu talonpoikainen rakennusryhmä.
– Honkasen tilan erityisyys on hyvin
säilynyt kokonaisuus, joka suunnalta rakennuksilla ympäröity piha, kertoo alueen
kulttuuriympäristön hoidosta ja rakennussuojelusta vastaava amanuenssi Päivi
Andersson Keski-Suomen museosta.
Tilan vanhin rakennus, pikkuaitta, on
rakennettu 1765. Päärakennus on vuodelta 1834. Empiretyylinen vierastalo rakennettiin kymmenen vuotta myöhemmin,
vuonna 1844. Pihapiirin luhtiaitat ovat
vuodelta 1870.

TEKSTI Juhani Krappe KUVAT Pyry Krappe

Asuttu tila yli 400 vuotta
Honkanen on esimerkki keskisuomalaisesta asutuksesta: pitäjien talot ryhmittyivät
10

MA ANOMISTAJA 1 | 15

Jorma Honkanen on tyytyväinen yhteistyöhön museoviranomaisten kanssa. Päärakennus on perheen
koti ja remonteissa on useamman kerran käännytty asiantuntijoiden puoleen.

yksinäis-taloiksi vesistöjen ja maanteiden
läheisyyteen.
– Tila on seutukunnan vanhimpia ja
myös yksi niistä, jotka säilyivät veronmaksukykyisinä koko historiansa ajan,
kertoo tilan kolmastoista isäntä Jorma
Honkanen.
Aikanaan Honkanen oli sama asia kuin
Siniänvirran kylä. Metsillä ei menneinä ai-

koina ollut samaa merkitystä kuin nyt, vaan
pääelinkeinona oli maa- ja karjatalous.
– Tila oli tunnettu korkealaatuisesta
karjastaan. Lypsykarjasta kuitenkin luovuttiin jo vuonna 1963, jolloin Honkasesta
tuli metsä- ja kasvinviljelytila.

Tyylitietoista rakentamista
Honkasen päärakennus on ollut aikanaan

1 | 15 MA ANOMISTAJA
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1. Empiretyylisestä vierastalosta löytyvät tyypilliset
koristeaiheet: leveä vaakalaudoitus, sisääntulon
päälle tehdyt päätykolmiot, aumakatto sekä erilaiset nurkkapilasterit ja pylväsaiheet.

paikkakunnan miehet. Ulkomaalauksessa
käytetyt empirevärit saatiin Turussa opissa
olleen jämsäläisen maalarin välityksellä.

2. Luhtiaitan ikkunat antavat talomaisen vaikutelman.

Koristemaalaukset ainutlaatuisia

3. Päärakennuksen seinässä on perinteisen rakentamistavan kunniakilpi. Talonpoikaiskulttuurisäätiö
on myöntänyt kilpiä vuodesta 1951 lähtien. Kohteen tulee olla edustava esimerkki hyvästä talonpoikaisesta rakentamistavasta.

läpiajettava, mutta myöhemmin erilliset
rakennukset on yhdistetty.
– Mielenkiintoisinta yhdistämisessä on
se, että vanhemman rakennuksen pihanpuoleista seinää on lihotettu noin metrillä
jotta ne on saatu samaan linjaan, Jorma
Honkanen kertoo.
– Samalla tavalla luhtiaittojen julkisivu
on oikaistu ylimääräisellä käytävällä.
Honkasen vierastalo on yksi Suur-Jämsän empiretaloista. Jämsä ja Jämsänkoski
ovat poikkeuksellisia alueita, sillä vain
tällä seudulla on rakennettu näin paljon
empiretyylisiä rakennuksia, jotka ovat säilyneet meidän päiviimme saakka.
Rakentajina toimivat perimätiedon mukaan paikkakunnalle Pohjanmaalta tulleet kirvesmiehet sekä Turun puuseppäammattikunnassa oppinsa saaneet oman
12
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– Honkasen vierastuvan salin ja eteistilojen koristemaalaukset ovat ehkä parhaiten
säilyneitä empiretaloissa koko maakunnassa, amanuenssi Päivi Andersson arvioi.
Koristemaalaukset on konservoitu, ja
kuistin tummasävyiset maalaukset saatiin esiin vernissakäsittelyllä.
Vierastalon ulkopinta kaipaa maalausta, joka piti toteuttaa jo vuosi sitten.
– Suunnitelmat eivät aina osu yhteen
käytännön kanssa, sillä tilan kuivuri jouduttiin uusimaan ja ulkomaalaus jäi odottamaan, kertoo isäntä.
Myös toinen vierastalon isompi remontti
liittyy ulkokuoreen, sillä ikkunoiden kunnostus on lähivuosien urakoita.

Avustus kannustaisi kunnossapitoon
Tilalla on haettu kautta aikojen pari kertaa
avustusta rakennusperinnön hoitoon. Jorma Honkanen kertoo, että yhteistyö museoviranomaisten kanssa on sujunut hyvin.
Arvorakennus saattaa kuitenkin muodostua myös rasitteeksi, jos sille ei löydy
hyötykäyttöä.
– Edellisten sukupolvien aikana empiretalon toinen pääty palveli vanhemman polven

syytinkiasuntona. Nyt talo on kotimuseo.
Jorma Honkasen mielestä valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi ympäristöiksi luokiteltujen kohteiden
korjauksien tukeminen pitäisi tehdä yksinkertaisemmaksi.
– Töiden ja materiaalien arvonlisäverottomuus edistäisi korjaustöiden suorittamista, jos kyseessä on esimerkiksi hanke
jonka kustannusarvio on kymmeniätuhansia euroja, uskoo Honkanen.

Suvun historia myös esineissä
Kun tila on satoja vuosia saman suvun
hallussa, niin esineistöä kertyy. Honkasen
talossa hyödyllisiä tarvekaluja ei ole heitetty pois, koska aina on löytynyt tilaa, missä
niitä säilyttää.
– Kotimuseon esineiden luettelointi tehtiin 1970-luvulla. Kirjaan kertyi silloin yli
2000 nimikettä, kertoo Honkanen.
– Esineiden lisäksi tallessa on mittavat
kokoelmat lehtiä ja asiakirjoja sekä erilaisia museoesineitä, kuten työkoneita, työkaluja ja kookkaampaa esineistöä.
Jorma Honkanen pitää tärkeänä, että
vanhat esineet luetteloidaan asianmukaisesti.
– Silloin tiedetään, mitä kokoelmista
löytyy. Ongelmallista on se, että harvalla
kotimuseolla on mahdollisuus avata kokoelmia yleisölle.

Empiretyylin
rakennuksille
ominaisia ovat komeat
kaksoispylväiden ja
kaari-ikkunoiden
koristamat umpikuistit.
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Puolueet vastaavat

EDUSKUNTAVAALIT
SUNNUNTAINA 19.4.2015

ENNAKKOÄÄNESTYS
8.–14.4.2015

1. Mikä on vaaliohjelmanne tärkein tavoite maanomistajien oikeuksien turvaamiseksi?
2. Kannatatteko kiinteistöveroa maa- ja metsätalousmaalle tai metsätilamaksua tms metsille?
3. Saako haja-asutusalueelle rakentaa?
4. Onko vanhoille rakennuksille tarpeen myöntää poikkeuksia korjausrakentamismääräyksiin
ja energiatodistuksen hankintaan?

1.

2.

3.

4.

Kokoomus uskoo siihen, että maanomistajilla on aito halu suojella arvokkaita luontokohteita, kun se tehdään vapaaehtoisuuteen
perustuen rakentavassa hengessä. Töitä on
tehty pitkään sen eteen, että maanomistajat edistäisivät avoimesti monimuotoisuutta
toiminnassaan. Mikäli nyt palattaisiin tässä
pakkoon, olisi tehty täysin turhaa työtä. Kun
rakennamme maanomistajien kanssa hyvää
yhteistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta, rakennamme samalla luottamusta ja positiivista asennetta luonnonsuojelua kohtaan.
Kokoomus ei kannata metsätilamaksua
tai muita vastaavia metsän kiinteistöveron
tyyppisiä pinta-alaveroja. Nämä ovat kustannusrasitetta kasvattavia esityksiä, sillä
markkinoiden toimivuutta ei pystytä parantamaan tällaisilla keinoilla. Metsien käyttöä on
kannustettava toisista lähtökohdista.
Kyllä, omalle maalle pitää saada rakentaa.
Haja-asutusalueilla voidaan sallia taajamia
väljempää ja vapaampaa rakentamista ja
rakentamisen määräyksiä, mutta tällöin ei
toki voida edellyttää taajaman palveluita ja
infrastruktuuria.
Tilanteen mukaan tulisi käyttää harkintaa.
Esimerkiksi perinnerakentamisessa ja -korjauksessa pitää voida joustaa.

SDP pitää kiinni kaikkien kansalaisten ja
ryhmien perusoikeuksista, joihin omistusoikeuskin kuuluu.
SDP:n yleinen kanta on, että mahdollisimman laaja veropohja pitää verotuksen tason
maltillisena. Verotusta pitää tarkastella kokonaisuutena, joten tällä hetkellä kiinteistöveron laajentaminen maa- ja metsätalousmaahan ei ole realistista.
Pääsääntöisesti saa. Haitallista on suunnittelematon rakentaminen taajamien liepeillä,
mikä lisää kunnallistekniikan kustannuksia
ja vaarantaa maanomistajien tasapuolisen
kohtelun.
Suojellut rakennukset on rajattu energiatehokkuusvaatimusten ulkopuolelle. Muutoinkin pitää varoa sitä, ettei rakennuksia pilata
”ylikorjaamisella”. Etenkin maaseudun hienoa rakennusperinnettä pitää tältäkin osin
vaalia. SDP tukee eduskunnan lausumia
siitä, että vanhojen omakotitalojen energiatodistuksista tehdään vapaaehtoisia. Asuntoministeri Pia Viitanen on tätä määrätietoisesti edistänyt.

Maanomistamiseen, rakentamiseen ja
asumiseen liittyvän turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen. Keskustan mielestä julkinen sektori pitää muuttaa jarrusta
mahdollistajaksi – yrittämisen ja työnteon
kannustajaksi ja ihmisten arkipäivän toiminnan helpottajaksi. Siksi esimerkiksi lupien,
valitusten ja muiden asioiden käsittelylle
tarvitaan selkeät aikarajat.
Keskusta ei kannata kysymyksessä esitettyjä veroja ja maksuja. Maa- ja metsätalouden
tukalaa tilannetta ei pidä vaikeuttaa entisestään niillä.
Kyllä. Nykyisen kieltolinjan sijaan pitää
edistää haja-asutusalueille rakentamista
ja poistaa sitä vaikeuttavia turhia esteitä ja
sääntelyä. Suomen tulevaisuuden menestys
perustuu etenkin uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen – biotalouteen. Asuttu
maaseutu on sen edellytys. Maaseudulla
asumista voidaan helpottaa esim. luomalla
maaseutuoloihin soveltuva uusi kaavatyppi,
ns. kevyt kyläkaava. Se on prosessi, jolla
haetaan 20–30 hyvää rakennuspaikkaa/kylä.
Aloiteoikeus kaavasta on kyläyhdistyksellä.
Poikkeuslupia korjausrakentamista koskevista määräyksistä voitaisiin antaa ainakin
silloin, kun se on tarpeen rakennuksen kulttuurihistoriallisen luonteen säilyttämiseksi.
Keskustan kanta on ollut, ettei vanhoilta
rakennuksilta tulisi vaatia energiatodistusta.

Vaaliohjelmamme kärkiteemat ovat ympäristö,
köyhyys, koulutus ja työ. Haluamme suojella
yhteisen ympäristömme, torjua köyhyyttä ja
siirtää eriarvoisuuden historiaan, varmistaa
että suomalainen koulu on maailman paras
sekä luoda uutta työtä ja turvaa työelämän
epävarmuuteen. Nämä eivät siksi ole asioita,
joiden puitteissa olisi erityisen helppo käsitellä maanomistajuuskysymyksiä. Maanomistajien oikeudet ovat kuitenkin mielestämme kohtuullisesti turvattuja nykylainsäädännössä.
Emme kannata. Metsämaan kiinteistövero tai
vastaavat muut maksut saattaisivat johtaa
epätarkoituksenmukaisiin metsähakkuisiin.
Vihreät kannattavat yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, koska siten vähennetään liikkumisen tarvetta ja myös palveluiden turvaaminen
onnistuu helpommin. Haja-asutusalueelle
saa tietenkin säädösten ja lupien puitteissa
rakentaa. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ei tarkoita, että kaikkien pitää muuttaa
kaupunkeihin. Maaseudulla rakentamista voidaan ohjata esimerkiksi kyläkaavojen avulla.
Tarvitsemme maaseudulle elinvoimaisia kyliä
ja paikallisyhteisöjä.
On tärkeää, että myös korjausrakentamisen
yhteydessä pyritään energiansäästön edistämiseen, koska rakennuskantamme uusiutuu
varsin hitaasti, noin prosentin verran vuodessa. Tietyin edellytyksin poikkeuksia voidaan
kuitenkin myöntää, esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, vähäisellä käytöllä
olevien rakennusten ja vastaavien kohdalla.

Perintöveron osalta vero tulisi korvata myyntivoittoverolla, joka tulisi maksettavaksi
mikäli perillinen myy kiinteistön eteenpäin.
Haluamme tehdä työtä sen hyväksi, että
suunnittelu- ja kaavoitusprosessit kehittyisivät aktiivisiksi kehityksen katalysaattoreiksi
ja että valtion viranomaiset myötävaikuttaisivat tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseen.

Toimiva oikeuslaitos on perustava osa oikeusvaltiota. Se turvaa yhteiskunnan toimivuuden ja rauhan sekä jokaisen kansalaisen
perus- ja ihmisoikeuksien yhtäläisen toteutumisen. Oikeuslaitoksen kyky hoitaa tehtävänsä on turvattava.

Suosittelemme malttia kiinteistöveronkannossa, koska kiinteistöverotuksessa ei huomioida verotettavan maksukykyä. RKP on
sitä mieltä, että ei ole motivoitua laajentaa
kiinteistöveroa koskemaan maanviljelystä ja
metsänhoitotiloja.

Tottakai, rakennuslupien puitteissa.

Kyllä. Määräyksillä ja käytännöillä on hyvä
tarkoitusperät, mutta niitä tulisi virtaviivaistaa. Rakennusvalvontatoimenpiteet tulisi
yhdenmukaistaa esimerkiksi luomalla koko
maan kattava keskitetty sähköinen rakennuslupahakemusjärjestelmä.
Kyllä. Vanhojen rakennusten asemaa tulisi
pohtia erikseen normien päivittämisessä.
Energiamääräyksissä tulisi mahdollistaa
nykyistä selvemmin painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö. Nykymääräykset, ja varsinkin tulevat, edellyttävät käytännössä hyvin
koneellistettua talotekniikkaa.

Emme kannata.

Ei. Korjausrakentamiseen ryhtyminen säilyy edelleenkin vapaaehtoisena. Kiinteistön
omistaja päättää, milloin ja missä laajuudessa hän ryhtyy korjaamaan ja mitkä ovat
parhaat keinot parantaa energiatehokkuutta
säädösten puitteissa. Uudistuksessa määriteltiin siis vain luvanvaraisen korjausrakentamisen energiatehokkuuden parantamisen
minimivaatimus.
Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole
teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti
mahdollisia. Tärkeää on myös huomioida rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus.

Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto eivät vastanneet saamaansa kyselyyn.
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Maanomistajain Liiton
jäsenenä olevat ehdokkaat

JUKKA KILPI

JARI LEPPÄ

MATS NYLUND

JANNE SANKELO

Kaupunginvaltuutettu (Espoo)
Filosofian tohtori, yrittäjä

Maanviljelijä, kansanedustaja
Syntynyt 1959

Maanviljelijä, kansanedustaja
Syntynyt 1964

Vaaliteemani ovat:
Oma maa mansikka.
Luvitusta ja sääntelyä
kevennettävä, omistajan
on saatava nauttia
maansa hedelmistä.
Maanomistajan oikeudet
turvattava suojelussa ja
maisemoinnissa.
Maanomistajan korvaukset
kaivoshankkeista
kunnollisiksi. Valtion
asuntorahoitus
(ARA) avattava myös
omistusasujille.

Yksi teemoistani on
Mahdollisuuksien maaseutu.
Tehdään Suomesta
luonnonvaratalouden
(biotalouden) mahtimaa.
Maa- ja metsätalouden
on oltava kannattavaa.
Helpotetaan metsätilojen
sukupolvenvaihdoksia.
Lisätään puunkäyttöä 10
miljoonalla kuutiometrillä.
Harjoitetaan vahvempaa
edunvalvontaa EU:ssa.
Kannustetaan maaseudulle
rakentamista.

Olen maaseudun vahva
edunvalvoja. Haluan
alentaa työnteon verotusta
uusien työpaikkojen
luomiseksi. Maaseutu
tarvitsee asiantuntevaa
edunvalvontaa. Ihminen
ennen järjestelmää –
vähemmän byrokratiaa,
ja lisää joustavuutta.
Vahva talous takaa
hyvinvointiyhteiskunnan.

48-vuotias kansanedustaja
ja kokoomuksen
varapuheenjohtaja
Kauhava
Naimisissa, neljä lasta

Uudenmaan vaalipiiri,
Perussuomalaiset

Kaakkois-Suomen
vaalipiiri, Keskusta

Vaasan vaalipiiri, RKP

Olen virkavapaalla oleva
rehtori ja sivutoiminen
maanviljelijä, maa- ja
metsätalousvaliokunnan,
liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä
valtiovarainvaliokunnan
maatalous- ja liikennejaostojen jäsen sekä
Maanomistajain liiton
hallituksen jäsen.
Vaasan vaalipiiri, Kok
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OPAS LIITTEENÄ!

Sähkölinjojen lunastustoimitukset
ja linjoista maksettavat korvaukset
-opas maanomistajien avuksi
Sähkölinjojen rakentamiseen liittyvät lunastustoimitukset ja linjoista
maksettavat korvaukset ovat viime vuosina aiheuttaneet maanomistajien keskuudessa lukuisia kysymyksiä. MTK on tuottanut uuden Sähkölinjojen lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset -oppaan
maanomistajien avuksi. Oppaassa käsitellään maanomistajien näkökulmasta erilaisten sähkölinjojen lunastustoimituksia, sopimusmenettelyjä
sekä linjoista maksettavia korvauksia.
Monissa tapauksissa sähkölinjoista päästään sopimukseen sähkönsiirtoyhtiön kanssa. MTK:lla, SLC:llä ja Energiateollisuudella on ollut
yhteinen suositussopimus sähkölinjoja koskevien sopimusten tekemisen pohjaksi vuosina 1975–2010. Tällä hetkellä yhteistä suositussopimusta ei kuitenkaan ole. Jokainen neuvottelee parhaaksi katsomansa
sopimukset itse.
Maanomistajan on hyvä olla tietoinen oikeuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan hankkeen eri vaiheissa. Oppaassa kuvataan sekä
voimajohtoihin että jakelujohtoihin liittyviä menettelyjä ja prosessin
vaiheita. Tarkoituksena on antaa selkeä kuva siitä, missä vaiheessa
on mahdollista vaikuttaa maanomistajan kannalta tärkeisiin asioihin.
Maanomistajien kysymykset liittyvät usein hankkeiden käytännön

toteutukseen, mutta myös omaisuudensuojaan liittyvät näkökulmat
askarruttavat – sähkölinjat rajoittavat maanomistajan oikeutta käyttää
omistamaansa maa-aluetta. Lainsäädännön lähtökohtana on perustuslain turvaama omaisuudensuoja, mutta omaisuuden lunastaminen
yleiseen tarpeeseen on mahdollistettu säädetyin edellytyksin.
Nykyinen vuodesta 1978 voimassa ollut lunastuslaki (laki kiinteän
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) perustuu täyden korvauksen periaatteelle. Käytännössä tämä korvaustaso ei
kuitenkaan tänä päivänä vastaa maanomistajalle koituvia haittoja. Korvausjärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön uudistaminen onkin
tarpeen keväällä 2015 valittavan eduskunnan toimikaudella.
Sähkön saanti, sähköverkon toiminta ja sujuvat prosessit ovat sekä
maanomistajien, että sähkönsiirtoyhtiöiden näkökulmasta katsottuna
tärkeitä asioita. Sähkönsiirtoyhtiöille sähkölinjoihin liittyvät prosessit
ovat arkipäivää. Sen sijaan useimmille maanomistajille sähköverkkohanke on uusi asia ja siihen on syytä perehtyä huolellisesti. Toivomme,
että oppaasta on apua tässä työssä.
Amanda Nikkilä, Lakimies, MTK
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TALOUS TIUKILLA?

PIENET JA ISOT

MUUTOKSET HALLINTAAN
Ylitarjonnan painamat tuottajahinnat ja pitkään jatkunut
taantuma ovat vetäneet ilmeet vakaviksi maaseudulla.
Tuotannon kannattavuus on heikentynyt enemmän tai vähemmän eikä tilannetta helpota tukijärjestelmien taitekohta,
joka lykkää tukien maksatusta eteenpäin. Vuosi sitten tehdyiltä laskelmilta on pudonnut pohja pois, ellei niihin jätetty
reipasta riskivaraa.
Muutos tarjoaa usein mahdollisuuksia, mutta äkillisiin
muutoksiin on vaikea varautua ennalta. Viljamarkkinoilla
hintavaihtelu on vuoden 2007 jälkeen ollut reipasta. Rehuhintojen kautta tämä vaihtelu on näkynyt vahvasti myös sika- ja
siipikarjatilojen arjessa.

EU:n sikamarkkinat näyttävät juuttuneen kroonisen ylitarjonnan tilaan, jota erityisesti Saksan avokätinen energiapolitiikka entisestään pahentaa. Aurinkopaneeleilla verhottu
sikalan katto vain vuokralle sähköyhtiölle ja saadulla tuotolla
pystyy hoitamaan sikalalainan korot ja lyhennykset.
Maidontuottajat ovat nyt päässeet viimeisenä tuotantosuuntana osallisiksi maailmanmarkkinoiden hintavaihtelusta. Ukrainan kriisin seurauksena Venäjän markkinat menivät
äkkiä kiinni ja korvaavia markkinoita piti lähteä hakemaan
ylitarjonnan jo valmiiksi painamilta maailmanmarkkinoilta.
Suomalaiset maidontuottajat joutuivat tinkimään ensin 4-6 s/l
viime syksynä ja vielä toisen saman verran helmikuun alussa
2015. Kassa on kovilla ja erityisesti hiljattain investoineilla tiloilla testataan kassan kestävyyttä ja riskilaskelmien realismia.

KUVA Janne Lehtinen

Maatilojen rahoituksessa korostuu aina ensisijaisesti asiakkaan
velanhoitokyky. Olennaista ei ole velan määrä vaan asiakkaan kyky maksaa korot ja lyhennykset maksuohjelman mukaisesti.
Yrityksen pitää tietenkin näiden ohella myös turvata vähintään kohtuullinen, mielellään hyvä toimeentulo viljelijäperheelle. Investoinnin pitää johtaa parempaan tilanteeseen

18

MA ANOMISTAJA 1 | 15

kuin sen tekemättä jättäminen, ja niin kauan kun Suomessa käytetään rahaa vaihdannan välineenä, parempi tilanne
useimmiten tarkoittaa enemmän rahaa. Toki miellyttävä työympäristökin on tärkeä, mutta ilman kannattavuutta mikä
tahansa työympäristö muuttuu raskaaksi.
Voimakkaasti toimintaansa investoineiden tilojen joukossa on hyvin kannattavia maatilayrityksiä, joiden toiminta
kärsii jatkuvasti maksuvalmiusongelmista. Taustalla voivat
olla kovaan hintaan ostetut lisäpellot, tuottoihin nähden ylimitoitettu konekanta, verojen siirto lyhennyksiä suuremmilla poistoilla ja/tai varauksilla tai tuloihin nähden liian suuri
yksityinen kulutus. Ongelmia voi syntyä myös arvonlisäveron
maksamisesta, ellei siihen ole ymmärretty ennalta varautua.

Kassan hallinta kuuluu isoilla ja kasvavilla tiloilla yrittäjien
tärkeimpiin tehtäviin. Kun valtaosa tulevista ja lähtevistä rahavirroista on ennakoitavissa, tulot ja menot kannattaa viedä vaikka laskentataulukkoon ja katsoa miltä nettokassavirta näyttää.
Esimerkiksi kolmen kuukauden liukuva kassabudjetointi
antaa yrittäjälle mahdollisuuden ennakoida kassan kuoppia
ja huippuja, joihin tarvittaessa voidaan varautua hyvissä
ajoin. Helpoiten ratkaistavia ongelmia ovat ne, joiden syntyminen voidaan ehkäistä ennalta.

Kannattavuus on yritystoiminnan jatkumisen perusedellytys, sillä yritystoiminnan yksi keskeinen tarkoitus on voiton
tuottaminen. Vakavarainen yritys kestää lyhytaikaisesti tappiollistakin toimintaa, mutta taseen kunnosta riippumatta
tappiollisesta toiminnasta pitää pyrkiä eroon mahdollisimman nopeasti.
Useimpien menestyvien maatilayritysten kannattavuus
perustuu vahvaan tuotanto-osaamiseen, kykyyn tehdä rationaalisia päätöksiä sekä hyvään kiinteiden kustannusten
hallintaan. Voimakkaan hintavaihtelun maailmassa hyvä

omavaraisuusaste antaa pelivaraa myös suhdannekuoppien
yli kantavan rahoituksen turvaamiseen.
Maa- ja metsätalous hyödyntävät maaomaisuutta tuotantotekijänä ja maa on näiden yritysten merkittäväin lainan vakuudeksi käyvä omaisuusosa. Maatilan vakuutta arvostettaessa
ykkösenä on pelto, jolle löytyy käypä markkinahinta kaikkialla
Suomessa. Vakuusarvostuksen lähtökohtana käytetään yleensä kauppahintarekisterin alueellista keskihintaa ja vakuuden
arvostustasoa voisi luonnehtia konservatiiviseksi.
Suomessa on sellainen yleinen käsitys, että pellon hinta voi
vain nousta, mutta Nordealla on Tanskasta kokemusta myös
pellon hinnan romahduksesta, kun vuonna 2008 alkanut pudotus leikkasi hinnoista jopa 40 %.
Pellon hinta määräytyy niin meillä kuin Tanskassakin
markkinoilla, mutta ainakin viljan ja nurmentuotantoon nykyinen hintataso on suurimmassa osassa maata noussut kestämättömälle tasolle. Asetelma, jossa maan omistaminen on
maan viljelyä kannattavampaa, ei ole kestävä eikä tilakoon
kasvattamisella saada nykyisillä hinnoilla sitä tuottavuuden
kasvua, jota ala kipeästi kaipaisi.

Metsän vakuusarvosta on ajoittain käyty keskustelua sen
jälkeen, kun uusi metsälaki astui voimaan vuoden 2014 alussa. Uudesta laista poistettiin kokonaan metsän uudistusrajat
ja nyt käytännössä minkä tahansa metsän voi avohakata lain
sitä estämättä.
Vanha laki suojasi pantinhaltijaa kasvatusmetsien osalta
ja rahoittaja saattoi luottaa vakuutena olevan omaisuuden
arvon pysyvyyteen, mutta nyt tällaista lain suojaa ei enää ole.
Parhaillaan etsitään ratkaisuja, joilla ongelmaa voidaan korjata tai poistaa ja tästä syystä pankit ovat toistaiseksi tehneet
vain maltillisia korjauksia metsätilojen vakuusarvoihin.
Käytävässä keskustelussa sekoitetaan helposti velanhoitokyky ja velan panttina oleva vakuus. Uusi metsälaki antaa
enemmän vapauksia metsän käsittelyyn ja parhaassa tapauksessa voi jopa lisätä metsän tuottoa. Hakkuumahdollisuudet
ovat arvokkaita erityisesti velanhoitokyvyn kannalta. Metsätila, jolta voidaan tasaisesti hakata puuta myyntiin, pystyy
itse maksamaan itseään ja jotakin jää myös verottajalle ja
omistajallekin. Vanhankaan lain aikana päätehakkuukypsiä
metsiä ei arvostettu vakuusmielessä kovin korkealle, vaan
niiden arvo oli erityisesti velanhoitokyvyn turvaamisessa.

Pankki panttaa asiakkaan omaisuutta lainan vakuudeksi
turvatakseen saatavansa tilanteessa, jossa asiakas ei kykene
suoriutumaan velvoitteistaan. Vakuutena olevan omaisuuden realisointiin päädytään hyvin harvoin, ja jos näin käy,
kyse on asiakkaan virheiden ohella usein myös pankin epäonnistumisesta asiakkaan velanhoitokyvyn arvioinnissa. On
vaikea kuvitella tilannetta, jossa metsänomistaja olisi maksukyvytön ja hänen metsissään olisi runsaasti myyntiin kelpaavaa puuta pystyssä. Konkurssitilanteessa velan panttina
oleva metsä voikin olla hakkuuaukea uudistamisvelvoitteella, jonka arvo on pahimmassa tapauksessa negatiivinen.
Maataloudessa eletään haastavia aikoja ja kun jaksamisen
rajoja koetellaan, katse tuppaa painumaan alas ja näkökenttä
supistuu omien varpaiden lähimaastoon. Parin hyvän satovuoden aikaansaaman ylitarjontatilanteen painaessa hintoja on helppo unohtaa, miten herkkä maailman ruokaturvan
tasapaino on.
Ruuan kulutus kasvaa 2 % vuodessa ja väkirikkaiden maiden elintason nousu lisää proteiinin kulutusta vielä enemmän. Auringonlaskun alaksi tuomittu metsäteollisuuskin
on ryminällä palaamassa takaisin Suomen talousveturiksi
ja biotalous nähdään yhtenä kansakunnan vahvimmista menestystekijöistä.
Maa- ja metsätalouden tuotteiden kysyntä kasvaa tasaisesti ainakin seuraavat 40 vuotta. Moni toimiala voi tarjota
lyhyellä aikavälillä nopeampaa kasvua, mutta tuskin millekään muulle toimialalle voidaan taata näin pitkäaikaiset,
tasaisesti kasvavan kysynnän markkinat.
Kasvupotentiaalin hyödyntäminen edellyttää vahvaa näkemystä, osaavaa markkinointia ja myös tuotannollisia investointeja, joiden vaikutukset ulottuvat useammankin suhdanneaallonpohjan ja -huipun yli. Olennaista on nyt nähdä
lyhyen aikavälin pienten, vaikka välillä dramaattisten muutosten taustalla tapahtuva pitkän aikavälin iso muutos ja
tarttua rohkeasti sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Navetan
piirustuksia ei kannata repiä, mutta suunnitelmien päivitys
saattaa olla paikallaan.
Timo Jaakkola
Johtaja
Nordea Pankki Suomi Oyj
timo.jaakkola@nordea.fi
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KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi
KKO:2015:13
Yhteismetsä - Etuosto-oikeus
Kiinteistön kauppa
Maakaari - Kirjaamismenettely
Lainhuudatus
Ostajalle oli myyty kahdella samana päivänä
vahvistetulla kauppakirjalla ensin yhteismetsäosuus erikseen ja sen jälkeen kiinteistö, johon
oli kuulunut yhteismetsäosuus. Yhteismetsän
osakaskunnan ohjesäännössä oli yhteismetsälain 18 §:n 1 momentin mukainen määräys yhteismetsän etuosto-oikeudesta erikseen
myytyyn yhteismetsäosuuteen. Yhteismetsän
hoitokunnan päätettyä käyttää etuosto-oikeutta ostaja ei ollut moittinut päätöstä yhteismetsälain 44 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa. Ostaja oli kuitenkin hakenut yhteismetsäosuuteen lainhuutoa, jonka myöntämistä
yhteismetsän osakaskunta oli vastustanut. Ostaja oli katsonut ostaneensa yhteismetsäosuuden yhteismetsän osakkaana. Korkein oikeus
katsoi päätöksestä ilmenevillä perusteilla, että
kirjaamisviranomaisen olisi pitänyt osoittaa riitaiseksi tullut asia tutkittavaksi oikeudenkäynnissä. (Ään.)
KKO:2015:8
Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Lunastamisen edellytykset
Asuinkiinteistön omistaja haki kiinteistönsä
kohdalla olevan vesijätön lunastamista. Asemakaavan mukaan vesijättö oli osa yleistä lähivirkistysaluetta, johon kuuluivat kaikki kaavaalueen rannat.
Korkein oikeus katsoi, ettei vesijättö huomattavasti haitannut kiinteistön käyttöä kaavan
mukaisena rakennuspaikkana. Vesijättöä voitiin
lisäksi käyttää kaavan tarkoittamalla tavalla
kunnan omistaman naapurikiinteistön kautta.
Kiinteistönmuodostamislain 60 §:ssä säädetyt
lunastamisen kiinteistökohtaiset edellytykset
eivät täyttyneet.
KKO:2015:5
Kiinteistön kauppa - Kaupan kohde
Määräala
Jakolaki - Lohkominen
Lainhuudatus
A:n vanhemmat olivat ostaneet tilan vuonna
1964 ja saaneet siihen samana vuonna lainhuudon. A oli ostanut vanhemmiltaan tilan
vuonna 1989 ja saanut siihen vuonna 1990
lainhuudon. Tilasta oli vuonna 1956 myyty
määräala, ja määräalan nykyiset omistajat hakivat vuonna 2010 siihen lainhuutoa. A vastusti
lainhuudon myöntämistä. Kysymys asiassa sovellettavasta laista ja määräalan luovutuksen-
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KKO:2015:4
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa
Kiinteistön kauppa - Kaupan purkaminen
Käräjäoikeus oli tuomiollaan ostaja C:n kanteesta purkanut kiinteistön kaupan sekä velvoittanut A:n ja tämän puolison B:n yhteisvastuullisesti palauttamaan kauppahinnan C:lle
ja suorittamaan hänelle korvauksia. A ja B
vaativat tuomion purkamista oikeudenkäynnissä tapahtuneen erehdyksen vuoksi, koska
B ei ollut ollut kiinteistön omistaja tai myyjä.
Oikeudenkäynnissä, jossa A:lla ja B:llä oli ollut
lainopillinen asiamies ja jossa A:ta oli kuultu
todistelutarkoituksessa, oli todettu riidattomaksi, että C oli ostanut kiinteistön A:lta ja
B:ltä. Korkein oikeus katsoi lausumillaan perusteilla, ettei tuomiota voitu purkaa.
KKO:2014:103
Kiinteistönmuodostamislaki - Lohkominen Osittamisrajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslaki - Suunnittelutarvealue
Kiinteistöstä oli aikaisemmin erotettu lohkomalla kolme määräalaa vapaa-ajan rakennuspaikoiksi. Kiinteistönomistaja haki määräalan
lohkomista rakennuspaikaksi siten, että kiinteistölle koko tilan alueelle myönnetyllä rakennusluvalla rakennettu talousrakennus kuului
määräalaan. Kaupunki katsoi määräalan olevan
suunnittelutarvealueella ja vastusti lohkomista.
Korkein oikeus katsoi tuomiostaan ilmenevin
perustein, ettei lohkomiselle ollut edellytyksiä.
KKO:2014:102
Kiinteistönmuodostamislaki - Lohkominen Rasite - Kulkuyhteys
Tuomioistuimen toimivalta - Asiallinen toimivalta
Lohkomistoimituksessa oli muodostettu tontti
A ja sen hyväksi perustettu asemakaavan mukaista kulkuyhteyttä varten tierasite tuolloin
vielä rakentamattoman kantatilan alueelle. Kantakiinteistöstä sittemmin muodostetun tontin B
omistaja rakensi tien, joka tarvittiin sen tontille
pääsyä varten. Osa tiestä vastasi A:n hyväksi
perustetun tierasitteen aluetta.
Lohkomistoimituksessa oli tehty myös päätös rasitetien rakentamis- ja ylläpitokustannusten jaosta. Kysymys siitä, oliko tontin B
omistajalla oikeus vaatia osuutta tien rakentamis- ja ylläpitokustannuksista tontin A omistajalta, kun tontti A ei käyttänyt tuota tietä, vaan
sen käytössä sopimuksen perusteella ollutta
muuta kulkuyhteyttä, eikä kantakiinteistölle
tai B:lle ollut erikseen annettu oikeutta rakentaa tai rakennuttaa tietä tontin A omistajan
kustannuksella. (Ään.)
Kysymys myös siitä, kuuluiko vaatimuksen
tutkiminen yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

KHO 16.2.2015/409
Maa-aineslaki - Pohjavesialue - Vesilain mukaisen luvan tarve
Kunnan maa-aineslupaviranomainen oli myöntänyt maa-ainesluvan soranottoon jo olemassa
olevalta soranottoalueelta, joka sijaitsi vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella,
noin kilometrin päässä vedenottamosta. ELYkeskuksen arvion mukaan ottamisalue sijaitsi
suurelta osin tämän vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä. Pohjaveden virtaussuunta oli ottamisalueelta kohti pohjavedenottamoa. Ottamisalueen lähellä sijaitsi myös kaksi tutkittua
vedenottamon paikkaa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asian oikeudellisessa arvioinnissa oli ratkaisevaa, mikä
merkitys maa-aineslain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan säännökselle vesilain mukaisesta luvasta
oli annettava silloin, kun maa-ainesten oton
vaikutus pohjaveden laatuun tai määrään oli vaikeasti etukäteen arvioitavissa. Maa-aineslain ja
vesilain lainsäädännölliset lähtökohdat, tavoitteet ja lupajärjestelmät olivat erilaisia. Puheena
oleva säännös kytki nämä järjestelmät yhteen
silloin, kun maa-ainesten otolla oli siinä todettuja pohjavesivaikutuksia. Sääntelykokonaisuus ja
eri viranomaisten käytössä oleva asiantuntemus
huomioon ottaen säännöstä tuli tulkita siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön
soveltuvalla pohjavesialueella vesilain mukainen
lupa on maa-ainesten oton yhtenä edellytyksenä tilanteessa, jossa pohjavesivaikutukset ovat
mahdollisia, vaikka niiden todennäköisyyttä
pidettäisiinkin verrattain vähäisenä. Vesilain
mukaisessa lupaharkinnassa voitiin tarkemmin
perehtyä hankkeen pohjavesivaikutuksiin.
Hakemukseen liitetyn ottamissuunnitelman
mukaan pohjaveden pinnan ja alimman ottamistason väliin jäisi noin 17 metrin suojakerros. Kun
kuitenkin otettiin huomioon, että ottamisalueen
maaperä oli erittäin hyvin vettä läpäisevää, ja
että pohjaveden virtaussuunta oli maa-ainesten
ottamisalueelta kohti vedenottamoa, korkein
hallinto-oikeus katsoi, että hanke saattoi, siltä
osin kuin se sijaitsi ELY-keskuksen arvioimalla
vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, johtaa
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden
heikkenemiseen. Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tällaiselle hankkeelle
voitiin myöntää lupa vain, mikäli siihen oli saatu
vesilain mukainen lupa.
Hankkeelle ei ollut haettu vesilain mukaista
lupaa. Maa-ainesten ottamisesta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin säännös lupahakemuksen käsittelyn lykkäämisestä koski lupaviranomaista, ei tuomioistuinta.
Näistä syistä hallinto-oikeuden ja ympäristölautakunnan päätökset kumottiin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen
valituksesta ja hakemus hylättiin siltä osin kuin
kyse oli ELY-keskuksen arvioimalla vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä tapahtuvasta maaainesten ottamisesta. Muilta osin asia palautettiin lupaviranomaiselle.

ELO – European
Landowners’
Organization

KÄÄNNÖS Niina Huuhtanen KUVA Teemu Sirkka

Oikeustapauksia

saajien oikeusaseman arvioinnista. (Ään.) Ks.
KKO:2002:88 KKO:1993:144 KKO:1968-II-71
KKO:1963-II-110

Haku FAMIGRO
AWARDIIN on auki!
Maaseudun nuoret ystävät, YFCS (The Young Friends of the Countryside)
ovat erittäin iloisia saadessaan avata haun FAMIGRO AWARDIIN.

YFCS:n tavoitteina ovat erityisesti kannustus yrittäjähenkisyyteen, sekä tarjota konkreettista tukea nuorten yrittäjien ideoihin
ja hankkeisiin. Koska YFSC koostuu myös
jäsenistä jotka hoitavat perheyrityksiä, pyrimme helpottamaan tiedon kulkua perheyrityksissä, mutta myös kannustamaan
nuoren sukupolven aloittelevia yrittäjiä.
YFCS on käynnistänyt vuoden 2014 alussa Famigro Awardin yhdessä Karl Grotenfeltin ja EDMOND DE ROTHSHILD –ryhmän kanssa. Famigro Awardin voittaja saa
5 000€ palkinnon, sekä konsultointiapua
EDMOND DE ROTHSHILD –ryhmältä. Lisäksi voittaja saa myös todistuksen.
Hakijoiden tulee olla 18-35 vuotiaita Euroopan kansalaisia, joiden liiketoiminta sekä
pääkonttori on rekisteröity EU:n alueelle.
Hakijan kriteerit:
YFCS:n jäsen, ELO jäsenjärjestön tai
•
muun vastaavat järjestön jäsen
•
Hankkeen tulisi tarjota innovatiivisia
ratkaisuja
Hankkeella on oltava kannattava lii•
ketoimintasuunnitelma

EUROPEAN
LANDOWNERS’
ORGANIZATION

•

•

•

Liiketoiminnan tavoitteena olisi kehittää innovatiivisia ratkaisuja maaseututoiminnan luomiseen ja kehittämiseen , sekä olla osana kehittämässä
maaseudun taloudellista kehitystä ja
edistää liiketoimintamahdollisuuksia
maaseudulla
Liiketoiminnan tulisi näyttää esimerkkejä toimivista käytännöistä
muille maaseudun yhteisöille, sekä
olla sovitettavissa erilaisiin maaseudun konteksteihin
Hakijan on pystyttävä osoittamaan
hankkeen olevan pitkäaikainen

Lisäksi tuomaristo kannustaa pitämään
seuraavat asiat mielessä hakemusta laadittaessa:
Onko liiketoiminta kasvava etu sen
•
yhteisölle tehden todellista tulosta?
Onko liiketoiminta inspiroiva muille
•
maaseudun yrittäjille?
•
Toisiko tämä palkinto lisää tehoa yritykselle ja auttaisiko se liiketoiminnan edistymistä?
Säästääkö yritys jotain sellaista joka
•
muutoin olisi jo kadonnut vai edistää-

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

•

kö se jotakin mikä on olennainen osa
maaseudun elämää?
Aiotaanko liiketoiminnassa keskittyä jätteiden tehokkaaseen uudelleen
käyttöön, jotka syntyvät maaseudun
toiminnan seurauksena?

Liiketoimintasuunnitelma johon liittyy merkittäviä maankäytön muutoksia,
maaperän rajauksia tai jotain mikä johtaisi pysyvään negatiiviseen muutokseen,
ei ole hyväksyttävää. Ensisijalle pääsevät
liiketoimintasuunnitelmat jotka jollain
tapaa edistävät ympäristön hyvinvointia
(maaperän ja vesistöjen suojelu, luonnon
monimuotoisuus). Tämä ei kuitenkaan ole
poissulkevaa ja jokaista hakijaa kannustetaan esittämään oma liiketoimintamalli.
Vain osallistumalla voit voittaa!
YFCS kannustaa yrittäjähenkisyyteen ja
vaikka maaseutuyritykset ovat etusijalla,
jokainen on tervetullut ja kaikilla on mahdollisuus voittaa. Älä epäröi ottaa yhteyttä
pääsihteeri Francesco Kinsky dal Borgoon
sg@yfcs.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
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MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUS 2015

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.

JÄSENEDUT

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

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

70 vuotta maanomistajan asialla
70 år för jordägarens bästa
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

70-vuotisjuhlavuoden
päätapahtuma
on Helsingissä Ritarihuoneella
perjantaina 30.10.2015.
Ohjelmassa on korkeatasoisia katsauksia
maanomistukseen ja rakennushistoriaan
sekä mielenkiintoisia keskusteluja.
Kaikki jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita:
tilaisuuteen on vapaa pääsy,
mutta ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.
Tapahtuma jatkuu juhlaillallisella
Pörssiklubilla ja seuraavana päivänä
pidettävällä syyskokouksella.
Merkitse päivä jo kalenteriin;
tarkempi ohjelma julkaistaan syksyllä.
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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
Sebastian Sohlberg, Siuntio,
0405114306,
sebastian.sohlberg@malmgardsjundea.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 120 € 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
& kevätretki

Vuosikokoukset ja kevätretki to 16.4.2015
Gårdskullan maatalousmuseossa Siuntiossa
TORSTAI 16.4. GÅRDSKULLAN KARTANO SIUNTIO
10.00 Kahvi
10.30 Maanomistajain Liiton vuosikokous
Rakennushistoriallisen jaoksen yleinen kokous

Osallistumismaksuun 65€
sisältyy tarjoilut, pääsymaksu ja opastus.

12.30 Lounas
-Angus lihapata tilan omasta tuotannosta
13.30 Opastettu kierros maatalousmuseoon ja tilaesittely
15.00 Kahvi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään to 9.4.
toimisto@maanomistajainliitto.fi tai
puhelimitse 091 356 511, toiminnanjohtaja Tuija Nummela

Vierailla on päivän aikana mahdollisuus ostaa
aitoa Aberdeen Angus luomupihvilihaa suoraan tilalta.
Lisätietoja: www.gardskulla-angus.fi

Tervetuloa!
Maanomistajain Liitto ja Rakennushistoriallinen jaos

70 vuotta maanomistajan asialla – 70 år för jordägarens bästa

