70

ttsaialla
o
v ujan a

is t
om
n
a
ma

a

2 | 15
Maanomistajain liiton jäsenlehti

•

www.maanomistajainliitto.fi

KEVÄTRETKI
JA VUOSIKOKOUS

Siuntion
Gårdskullassa

Ilmakuvaus

– MAHDOLLISUUKSIA
MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ
NÄIN OPIT TUNTEMAAN

tilasi arvot

KYLIEN
kehittäminen
palkitsee

ASUNTOMESSUT VANTAALLA 10.7.–9.8.2015 | KIVISTÖSSÄ TOTEUTUU OMAKOTITALOSTA HAAVEILEVAN UNELMA

2 | 15
Pääkirjoitus

HUR KAN BYRÅKRATISTAN ÖVERLEVA?
Maanomistajain liiton jäsenlehti

Kylien kehittäminen palkitsee ............ 10

December år 530, dvs 1485 år sedan, grundade Justinianus en
Kommision för att förenkla lagstiftningen (jfr Sipiläs målsättningar)
Deo Auctore . Justinianus härskade då över ett område som sträckte sig från Rom till Konstantinopel (EU blir nog tvåa).
Justinianus hade konstaterat att varje ny (tidigare) Kung stiftade
sina egna nya, välgrundade, lagar och förordningar för Folket att
följa, varför regelverket växte så till den grad att de enda som
tjänade på saken var de ”experter” och ”lagkunninga” som skulle
klara av de juridiska konflikter som var resultatet av överbyråkratiseringen. Detta 530 år efter Kristus. Hur reda upp flere hundra års
samlade juridiska åsikter, vilka egentligen enbart födde jurister.
Kommissionen som utsågs och skulle läsa lagtext och åsikter
omfattande 2000 böcker och 3 millioner rader. Uppgiften ansågs
omöjlig att genomföra inom rimlig tid.
Kommisionen, som leddes av Triborian, lyckades reducera regel
massan till att omfatta endast 50 böcker dvs 150 000 rader. Den
nya ”Coden” (Constitutio Tanta) publicerades 16 december 533,
det vill säga att reformarbetet gjordes på tre år i stället för de över
tio åren som förutspåtts. (ref: Peter Heather The restoration of
Rome 2013)
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Det räcker med att följa upp den byråkrati vi byggt upp kring all skapande företagsamhet, allt från de olika markplaneringsnivåerna till
hur tjänstemän tolkar förordningar som är för detaljerade. Speciellt
farligt – ineffektivt och antiproduktivt – blir det om tjänstemännen
ej är tillräkligt kunniga (fiffiga) för att våga ta kloka beslut, utan
resultatet blir att ingenting händer.
Ett utmärkt exempel på anti-planering är när staden genom åren
fått flere förfrågningar om huruvida det kunde finnas lämpliga områden för logistikcentral. Svaret från Borgå var alltid: Nej, staden
äger inga sådana områden....
Det är ju så att staden Borgå inte vill planera annat än områden
som ägs av staden. Detta kallas även Uleåborgs-syndromet.
Är det faktiskt så att den enda kunskapen om företagsamhet
och utveckling av verksamhet finns hos våra byråkrater, medan alla
andra, jordägare inberäknade är idioter...
Thomas Frankenhaeuser
vice ordförande, Jordägarnas Förbund
Kullo Gård
Borgå

KUINKA BYROKRATISTANIA VOI SELVIYTYÄ?
Joulukuussa vuonna 530 eli 1485 vuotta sitten, Justianus perusti
toimikunnan yksinkertaistamaan lainsäädäntöä (vrt. Sipilän tavoitteet). Justianus hallitsi tuolloin aluetta, joka ylettyi Roomasta Konstantinopoliin (EU jää kyllä toiseksi).
Justianus oli todennut, että jokainen uusi, aikaisempi kuningas
sääti omia uusia, hyvin perusteltuja lakeja ja säädöksiä, joita kansan piti noudattaa. Siten määräyskokoelma kasvoi sellaisiin mittoihin, että ainoat siitä hyötyjät olivat ”asiantuntijat” ja ”lainoppineet”,
jotka toimivat maksullisina konsultteina avustaessaan kansalaisia
erimielisyyksien selvittelyssä liikasääntelyn aiheuttamista juridisista konflikteista. Tämä 530 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen.
Kuinka selvittää useita satoja vuosia koottuja oikeudellisia lausuntoja, jotka oikeastaan vain ruokkivat juristeja ja ns asiantuntijoita?
Nimetyn toimikunnan tehtävänä oli lukea lakitekstejä ja lausuntoja yhteensä 2000 kirjaa ja 3 miljoonaa riviä. Tehtävää pidettiin
mahdottomana toteuttaa kohtuullisessa ajassa.
Triborianin johtama toimikunta onnistui vähentämään säädösmäärää vain 50 kirjaan eli 150 000 riviin. Uusi ”Coden” (Constitutio Tanta) julkaistiin 16. joulukuuta 533 eli uudistustyö tehtiin
kolmessa vuodessa ennustetun yli kymmenen vuoden sijaan.
(ref: Peter Heather: The restoration of Rome 2013)

Miten tämä liittyy maanomistukseen?
Riittää kun seuraa byrokratiaa, jonka rakennamme luovan yritteliäisyyden ympärille alkaen eri aluesuunnittelun tasoista siihen kuinka
virkamiehet tulkitsevat liian yksityiskohtaisia määräyksiä. Erityisen
vaarallista –tehotonta ja tuottamatonta- on , kun virkamiehet eivät
ole tarpeeksi taitavia ja nokkelia uskaltaakseen tehdä viisaita päätöksiä vaan tulokseksi jää, ettei mitään tapahdu.
Erinomainen esimerkki anti-suunnittelusta on, kun kaupungilta
kysytään vuosien varrella useaan kertaan, mahtaisiko löytyä sopivaa aluetta logistiikkakeskukselle. Porvoon vastaus oli aina: Ei,
kaupunki ei omista sellaisia alueita…
Porvoon kaupunki ei siis halua suunnitella muita kuin kaupungin
omistamia alueita. Sitä kutsutaan myös Oulun taudiksi.
Onko siis todella niin, että ainoat taidot yritteliäisyydessä ja
kehityksessä ovat meidän byrokraateilla, kun kaikki muut –maanomistajat mukaan luettuina- ovat idiootteja…
Thomas Frankenhaeuser
Maanomistajain Liiton varapuheenjohtaja
Kullo Gård
Porvoo

PAINOPAIKKA: Lönnberg Painot Oy
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UPM suojelee kolme
arvokasta suokohdetta
UPM, ympäristöministeriö, Hämeen ja
Etelä-Savon ELY-keskukset ovat sopineet UPM:n omistamien suoalueiden vapaaehtoisesta suojelusta. Janakkalassa
sijaitsevan Luuliolahti-Saukonojan kohteesta on tehty kauppa. Lisäksi Janakkalassa rauhoitetaan Rönnin lähdesuo ja
Savonlinnan Savonrannalla Suurilakean
alueen suot. Ne säilyvät UPM:n omistuksessa yksityisinä suojelualueina.

Savonrannalla sijaitseva suojelukokonaisuus käsittää Suurilakean ja kolme
piensuota sen läheisyydessä.
Janakkalassa sijaitseva Rönnin suojelukohde on ojittamaton lähdesuo.
Luulionlahti-Saukonojan suot Janakkalassa ovat vähäpuustoisia ojittamattomia
alueita, jotka ovat syntyneet Alasjärven
vedennousun seurauksena. Alue on linnustoltaan arvokas.

Säkkikeräyksellä ennätystavoite

LUONNONSUOJELUALUEEN
PERUSTAMINEN
YKSITYISMAILLE

Sadat nuoret työllistyvät kesän aikana Reilu Teko -säkkikeräyksen avulla. Tämän vuoden tavoite on ennätyksellisen
suuri: miljoona kiloa muovia. Jotta tavoitteeseen päästään, keräyspisteitä on lisätty, ja niitä on nyt noin 300.

Luonnonsuojelualue voidaan perustaa
joko maanomistajan tai viranomaisen
aloitteesta.
Perustamispäätöksen tekee ELY-keskus.
Maanomistaja voi tehdä hakemuksen
suojelualueen perustamisesta
omistamalleen maalle tai antaa
suostumuksen ELY-keskuksen tekemään
ehdotukseen.

Nuoret tekevät ympäristöteon keräämällä
muovisia lannoite- ja siemensäkkejä. Säkkejä
kerätään koko maassa touko-elokuun aikana
ja ne palautuvat muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Viljelijöille säkkien jättäminen keräykseen on maksutonta.
Keräys toteutetaan siten, että viljelijät tuovat tyhjät säkit 4H-yhdistysten keräyspisteisiin, joita on lähes jokaisessa kunnassa. Yara
Suomi järjestää säkkien kuljetuksen keräyspisteistä hyötykäyttöön. Lajittelun ja pakkaamisen hoitavat 4H-nuoret.
Keräykseen kelpaavat vain Yaran 40 kg ja
650 kg lannoitesäkit ja lannoitelavojen suojahuput. Lisäksi keräykseen kelpaavat Agrimarketin, K-maatalouden, Peltosiemenen ja
Tilasiemenen siemenviljasuursäkit.

VARJELE LUONTOA

– pidä koira
kytkettynä

4
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Säkkikeräyskuulumisia voi seurata
sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter,
Instagram): #ReiluTeko.

Monelle nuorelle säkkikeräykseen
osallistuminen on ensimmäinen kesätyöpaikka.

KEMERA-LAKI VOIMAAN

KUVA Sanna Nylén

Luonnossa eletään nyt herkkää aikaa.
Siksi koirat on pidettävä kytkettyinä elokuun 20. päivään saakka. Tämän aikajakson ulkopuolellakin koiran irtipitoon on
oltava lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.
Eläimillä on parhaillaan lisääntymisaika. Nisäkkäillä on pienet poikaset huollettavanaan. Metsäkanalintujen poikueet
jättävät pesänsä jo viimeistään juhannuksen tietämillä ja seuraavat sen jälkeen
emoaan. Erityisen alttiita häirinnän aiheuttamille vaaroille ovat maassa pesivien
lintujen ja nisäkkäiden poikaset.
Koirien kiinnipitosäädökset koskevat
kaikenrotuisia koiria. Poikkeuksena kieltoon ovat viranomaistehtävät, viittä kuukautta nuorempi koira tai kun esimerkiksi
noutavaa koiraa käytetään sepelkyyhkyn
metsästyksessä.
Alueen haltijan luvalla koira saa oleskella pihamaalla tai puutarhassa tai koiran
pitämiseen varatulla aidatulla alueella.

KERÄYSAJAT JA -PISTEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ:
www.4H.fi/reiluteko

Hallitus hyväksyi toukokuussa asetuksen
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain voimaantulosta.
Uusi tukijärjestelmä tulee voimaan kesäkuun
1. päivänä.
Samalla valtioneuvosto hyväksyi asetukset
myönnettävän tuen yksityiskohtaisista rahoitusehdoista ja metsätalouden ympäristötuen
laskennassa käytettävästä puukuutiometrin
keskikantohinnasta.
  Kemera-tukijärjestelmän tarkoituksena on
lisätä metsien kasvua, pitää yllä metsätalouden tieverkkoa, turvata metsien biologinen monimuotoisuus ja edistää metsien sopeutumista
ilmastonmuutokseen. Tuettavia toimenpiteitä
ovat taimikon varhaishoito, nuoren metsän
hoito ja sen yhteydessä saatavan pienpuun
kerääminen, terveyslannoitus, juurikäävän tor-

junta, suometsän hoito, metsätien tekeminen,
ympäristötukisopimukset ja metsäluonnon hoitohankkeet.  
Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan
myöntää yksityisille metsänomistajille.

AALLON
KESÄPARATIISIT
HURMAAVAT
Alvar Aalto -museon uusi näyttely La dolce vita – Alvar Aallon
kesäparatiiseja esittelee Aallon
suunnittelemia kesäasuntoja.
Tyyppipiirretyt kohteet, ystäville ja
tuttaville toteutetut uniikit huvilat
sekä Aallon perheen omat kesämajat vievät katsojan suomalaisen kesänvieton ytimeen.
Näyttely on esillä yleisölle
Alvar Aalto -museon Galleriassa
Jyväskylässä 22.5.–13.9.2015.
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Luonnonvarakeskukselta
etsintäkuulutus

JÄTEVESIASETUS

Aikalisä 120 000:lle
kiinteistölle
Jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee kahdella
vuodella. Samalla asetukseen valmistellaan
lievennyksiä ja poikkeussäännöksiä.
Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuun lopulla asetuksen
haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella
15. maaliskuuta 2018 asti.
Kahden vuoden lisäaika koskee arviolta noin 120 000
vakituisesti asuttua kiinteistöä. Siirtymäajan piiriin kuuluvat ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä vaatii parantamistoimia. Asetuksen vaatimuksia on sovellettu vuoden 2004 alusta alkaen uudisrakentamisessa ja tehtäessä kiinteistöllä lupaa edellyttäviä
korjaus- tai muutostöitä.

Lievennyksiä luvassa
Tavoitteena on kohtuullistaa lainsäädäntöä erottelemalla
ympäristönsuojelullisesti herkät alueet ja vapauttaa vaatimusten noudattamisesta niin sanotut kuivan maan kiinteistöt, jotka eivät sijaitse vesistöjen äärellä tai pohjavesialueilla. Tarkastelussa on vaihtoehto, jossa jätevesijärjestelmä
täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin remonttia.
Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen
vuotta 2004 rakennettuja asuinkiinteistöjä.

Poikkeussäännökset harkinnassa

KUVA Eeva Kangas

Hajajätevesityöryhmä tulee myös ottamaan kantaa siihen,
ovatko nykyiset poikkeussäännökset riittäviä. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti kiinteistönomistajat, jotka asuvat
kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943,
ovat vapautettuja vaatimusten noudattamisesta. Lisäksi
poikkeussäännöksiä voidaan soveltaa elämäntilanteisiin
liittyvien erityisten tekijöiden perusteella, kuten pitkäaikaisen sairauden tai työttömyyden vuoksi.
Tarkastelussa on myös jätevesijärjestelmien hankintaan
liittyvä kuluttajansuoja sekä oikeusturvanäkökulma, sillä
monet ovat jo uusineet jätevesijärjestelmänsä vaaditulla
tavalla.
Valmistelutyötä tekevän työryhmän määräaika päättyy
31.10.2015.
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AVLOPPSVATTEN-

Luonnonvarakeskus kerää
tietoja vanhoista paikallisista
puutarhakasveista. Nyt kiikarissa
ovat koristekasvit ja etenkin
sipulikukat.

FÖRORDNINGEN

Övergångsperiod
förlängs med två år
Statsrådet har godkänt en förordning om förlängning
av övergångsperioden för förordningen om behandling
av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden. Övergångsperioden förlängs med två år, dvs. fram till den
15 mars 2018.
Tilläggstiden på två år kommer att gälla uppskattningsvis 120 000 fastigheter med fast bosättning.
Övergångsperioden omfattar fastigheter som byggts
före 2004 och där avloppsvattensystemen kräver förbättrande åtgärder. Förordningens krav har från ingången av 2004 tillämpats vid nybyggnad och vid sådana
reparations- och ändringsarbeten på fastigheten som
förutsätter tillstånd.
Målet är att få till stånd en rimligare lagstiftning genom att urskilja områden som är känsliga ur miljövårdssynpunkt och se till att fastigheter som befinner sig på
”torra land”, och som alltså inte ligger invid vattendrag
eller i grundvattenområden, befrias från kraven. Vid
översynen beaktas också ett alternativ som innebär att
avloppsvattensystemet bör förnyas endast i samband
med att fastigheten också annars renoveras.
De eventuella ändringarna i lagstiftningen gäller bostadsfastigheter som byggts före 2004.
Den arbetsgrupp som behandlar frågan kommer också att ta ställning till om de nuvarande undantagsbestämmelserna är tillräckliga. Enligt den gällande lagstiftningen gäller kraven inte de fastighetsägare som är
permanent bosatta på fastigheten och som är födda
före den 9 mars 1943. Undantagsbestämmelserna kan
dessutom tillämpas med stöd av särskilda faktorer som
hänför sig till livssituationen, t.ex. långvarig sjukdom
eller arbetslöshet.
Översynen gäller även konsumentskydds- och rättssäkerhetsaspekten kring anskaffningen av system för
behandling av avloppsvatten, för många har redan förnyat sina avloppsvattensystem enligt kraven.
Mandatperioden för den arbetsgrupp som utför beredningsarbetet går ut den 31 oktober 2015.

Myös vanhat viljelyssä olevat härkäpavut
ja herneet kiinnostavat. Tietoa kaivataan
omenan paikallislajikkeista Hannulan Talvi, Lemun Talvi ja Tammisaari.
Lisäksi Luonnonvarakeskus kaipaa
tietoa sipulikukista, jotka ovat kasvaneet
1950-luvulla tai sitä ennen. Tutkijoita
kiinnostavat yhtä hyvin laajoina kasvustoina leviävät lajit kuin harvinaiset yksittäiset kasvit. Myös kaikki tieto vanhoista
punamaltoisista raparpereista on tervetullutta. www.luke.fi

BERNER AVASI UUDEN VERKKOKAUPAN
Maatalouskaupan edelläkävijöihin
kuuluva Berner on avannut viljelijöille
uuden verkkokaupan tuotantopanosten, kuten kasvinsuojeluaineiden, siementen ja lannoitteiden myyntiin.
Viljelijänberner.fi -palvelukanava sisältää kaupan lisäksi sähköisen
suunnittelutyökalun viljelijän tueksi.
Viljelijän Berner palvelee viljelijäasiakkaita maanlaajuisesti myös uuden
asiantuntijaverkoston avulla.
Asiakkaat saavat valitsemansa tuotteet nopeasti suoraan tilalle ja voivat
hyödyntää ammattimaisia suunnittelutyökaluja verkossa parhaan sadon varmistamiseksi. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden käyttökaudella tuotteita
tarvitaan tiloille nopealla aikataululla.
Suomessa maatalouskauppaa on
perinteisesti tehty kivijalkamyymä-

löiden kautta, kun muualla kalliista
myymäläverkostosta on jo luovuttu.
Verkkokauppa on luonteva lisäys Viljelijän Bernerin sähköisten palveluiden joukkoon. Yksi suosituimmista
palveluista on viljelyn- ja erityisesti
kasvinsuojelun suunnitteluun luotu
ParasSato -palvelu.

METSÄ VAIHTAA OMISTAJAA,
PIENTALOKAUPPA SAKKAA
Kiinteistökaupoissa käytettiin viime
vuonna 8,1 miljardia euroa, mikä hipoo
2000-luvun huippuvuotta 2009,
ilmenee Maanmittauslaitoksen
keräämistä tiedoista.
Metsämaan kauppa on käynyt selvästi
aiempaa vilkkaampana. Viime vuosina
myynnissä on myös ollut kooltaan hyvin
suuria metsätiloja.
Omakotitalojen rakentamista varten
myytyjen tonttien kaupat ovat sen sijaan
olleet viime vuosina jäissä. Erityisesti
kuntien myymien tonttien määrä on
enää 25 prosenttia kymmenen vuoden
takaisesta tasosta.
Pellon hinta on noussut parin vuoden
ajan, viime vuonna 2 prosenttia.
Metsämaan keskihinta nousi
yhden prosentin.

...

MAARAKENNUSALAN
KUSTANNUKSET LASKIVAT
Tilastokeskuksen mukaan
maarakennusalan kustannukset laskivat
1,9 prosenttia vuoden 2014 huhtikuusta
vuoden 2015 huhtikuuhun. Kustannusten
vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin
päällysteiden -13,6 prosentista
kalliorakenteiden 1,8 prosenttiin.
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti
erityisesti bitumin sekä polttoaineiden
ja energian halpeneminen edellisen
vuoden huhtikuusta.
Työvoiman kallistuminen hidasti
kustannusten laskua.

...

TUOTTAJAHINNAT LASKIVAT
Maatalouden tuottajahinnat laskivat
Tilastokeskuksen mukaan
6,7 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä vuotta aiempaan
verrattuna. Kasvituotteiden hinnat laskivat
vuodessa 1,8 prosenttia.
Eläinten ja eläintuotteiden hinnat
laskivat 9,6 prosenttia. Hintojen laskuun
vaikutti erityisesti maidon, turkistuotteiden
ja sianlihan halpeneminen.
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GÅRDSKULLAN
KARTANO

satsaa luomuun
ja museoon
Erik Johan Rehnbergin vuonna 1840
ostama kartano on kasvanut yhdeksi
Suomen suurimmista ja nykyaikaisemmista
maatiloista. Kartanolla toimii yksi
Pohjoismaiden monipuolisimmista
maatalousalan museoista.

MAANOMISTAJAIN LIITTO

kokoontui Siuntiossa
Maanomistajain Liiton kevätretki suuntautui Siuntioon Gårdskullan kartanon maatalousmuseoon.
Samalla pidettiin liiton vuosikokous ja Rakennushistoriallisen jaoksen yleinen kokous.
TEKSTI Niina Huuhtanen KUVAT Niina Huuhtanen, Gårdskullan kartano

V

uosikokous ja kevätretki keräsi yhteen lähes 30 osallistujaa.
Kokouksen aluksi Gårdskullan
isäntä Gustav Rehnberg esitteli osallistujille tilan historiaa ja toimintaa.
Kokouksessa käytiin läpi sekä Maanomistajain Liiton että Rakennushistoriallisen jaoksen edellisen vuoden vuosikertomukset,
jaoksen tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä muut sääntömääräiset asiat. Rakennushistoriallisen jaoksen hallitus valittiin
jatkamaan nykyisessä kokoonpanossaan.
Maanomistajain Liiton hallituksen pitkäaikainen jäsen Pekka Hintikka luopui hallituksen jäsenyydestään ja hänelle Maanomistajain Liitto halusi antaa kiitoksena liiton
standaarin sekä lahjan kiitokseksi menneistä
vuosista hallinnon jäsenenä. Hänen tilalleen
valittiin jo aiemmin syyskokouksessa Sebastian Sohlberg, Malmgård Sjundeån isäntä.

Jokamiehenoikeudet puhuttivat
Päällimmäisinä keskustelunaiheina olivat
muuttuneet maataloustuet, jokamiehenoi8
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keudet sekä vuosittainen FFA-tapahtuma
Brysselissä.
Kriittistä keskustelua syntyi kevään 2015
aikana tulleista muutoksista maatalouden tuissa sekä muutosten vaikutuksista.
Epätietoisuus ja uusien ehtojen toimivuus
aiheutti huolta, sillä kaikki tukiin liittyvät
muutokset eivät olleet vielä tuolloinkaan
selvillä. Monia hyviä kommentteja nousi
esille ja mielipiteitä vaihdettiin.
Pinnalla olivat myös jokamiehenoikeudet
tai voitaisiin puhua myös jokamiehenvastuusta. Keskusteluissa kävi ilmi, että kaikilla ei ole välttämättä tarpeeksi tietoa siitä, kuinka jokamiehenoikeuksia käytetään
vastuullisesti niin, ettei maanomistajalle
aiheudu vahinkoa tai haittaa. Tarve valistuksen lisäämisestä nousikin keskustelun
kautta esille ja päätettiin, että jokamiehenoikeuksista lisätään informaatiota sekä
liiton sivuille että sosiaaliseen mediaan.

FFA-tapahtuma kiinnostaa

Suomen edustajana toimiva Henrik Creutz
toi osallistujille kuulumisia Brysselissä
järjestettävästä FFA (Forum for the Future of Agriculture) tapahtumasta, joka on
noussut koko Euroopan maatalous- ja ympäristöasioiden johtavaksi vuosittaiseksi
tapahtumaksi.
Osallistumishalukkuutta heräsi myös
osallistujien keskuudessa ja saattaakin
olla, että tulevaisuudessa myös liiton jäsenille järjestetään mahdollisuus osallistua
tapahtumaan.
Kuulimme myös Coetus osuuskunnan
esityksen multikoptereista, joilla voi tulevaisuudessa olla paljonkin annettavaa
mm. viljelysuunnittelussa, kartoituksessa
ja markkinoinnissa.
Lopuksi saimme maistaa Gårdskullan
tilan omaa angus-lihapataa sekä vierailla
mielenkiintoisessa maatalousmuseossa
Gustav Rehnbergin kertoessa museon historiasta ja esineistöstä.

Tällä hetkellä kartanoa pyörittää viides sukupolvi.
Gårdskullan omistaa Gustav Rehnbergin ja hänen
veljensä Henrik Rehnbergin yhteinen maatilayhtymä. Gustav Rehnberg ja hänen vaimonsa Raija
Rehnberg ovat asuneet sekä työskennelleet kartanossa vuodesta 1993 lähtien.
Viljelypinta-alaa kartanolla on tällä hetkellä noin
700 hehtaaria, jotka siirrettiin kaikki luomuun vuonna 2012. Metsää tilalta löytyy yli 1 000 hehtaaria.
Osa pelloista on siirretty joulukuusien viljelyyn. Päätuotantosuuntana tällä hetkellä on angus pihvikarja,
johon kuuluu 350 eläintä.
Maatalousmuseon läheisyydessä sijaitsee Tallikahvila, joka toimii myös tilausravintolana. Paikkoja on 70:lle hengelle ja sieltä voi ostaa tilan omaa
erittäin laadukasta angus-pihvilihaa. Tilalla on viime
vuosina panostettu angus pihvilihan suoramyyntiin.
Suoramyynnin lisäksi lihaa myydään muutamissa
kaupoissa ja ravintoloissa.

Monipuolinen maatalousmuseo
Gårdskullan kartanolla toimii yksi Pohjoismaiden
monipuolisimmista maatalousalan museoista.
Vuonna 1977 Carl-Erik Rehnberg hankki veteraanitraktori Fordsonin, vuosimallia 1936.
Tästä hetkestä alkanut keräilyharrastus kasvoi
kasvamistaan aina vuoteen 1988, jolloin kokoelma
alkoi olla jo niin suuri, että tilaa ei enää riittänyt.
Niinpä keräilytarpeisiin rakennettiin uusi kaksitasoinen halli. Tosin uusi hallikin täyttyi ajan myötä,
jolloin hallia täytyi laajentaa.
Nykyään maatalousmuseona toimivassa rakennuksessa on traktoreita yli 100 kappaletta ja merkkejä löytyy 45 erilaista. Museon traktorit ovat vuosilta 1920–1970.
Museosta löytyy traktoreiden lisäksi erilaisia
autoja, höyrykoneita sekä lukematon määrä mitä
erilaisempia maaseutuun liittyviä työvälineitä eri aikakausilta. Yläkerrassa on jopa vanha kauppa.

Euroopan Maanomistajainliiton ELO:n
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oulujen sulkemista perustellaan yleensä taloudellisilla
seikoilla, mutta jälkikäteen
tarkasteltuna kustannussäästöt eivät aina toteudukaan suunnitellusti.
Myös kyläläisten aktiivinen yhteistyö kunnan kanssa on usein ratkaisevaa.
Kylien kannattaa olla aktiivisia myös
Leader-hankkeissa. Se on vahvasti paikallista ja ruohonjuuritason toimintaa.
Kaavoituslainsäädäntö tarjoaa keinot
ohjata maaseutujen asutusta olemassa oleviin kyläkeskuksiin. Asutuksen ohjaaminen parantaa palveluiden säilyvyyttä sekä
mahdollistaa infrarakentamisen alueelle.
Maaseudun kaavoituksen tavoitteita
ovat myös elinkeinojen tukeminen sekä
erilaisten ympäristöjen arvojen säilyttäminen sekä ympäristöhaittojen ehkäiseminen. Kyläläisillä itsellään on kuitenkin syytä olla aktiivinen rooli kylien
kehittäjänä ja asioiden eteenpäin viejänä.

Kunta- ja seutuyhteistyötä

Kylien
kehittäminen
palkitsee
Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että maaseutu ja kylät
säilyttävät elinvoimaisuutensa eikä kaupunkien ympärille muodostu haitallista
lieveasutusta. Kouluilla on suuri merkitys kylien elinvoimaisuudelle ja ihmisten
asuinpaikkaa koskeville päätöksille.
TEKSTI Sari Anttonen, Juhani Nippala
KUVAT Sari Anttosen insinöörityö ”Laukaan kylien kehittäminen, Shutterstock
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Kunnat tekevät kylien kehittämiseen vaikuttavaa strategista tavoitteenasettelua
sekä maankäytön suunnittelua, esimerkkeinä kuntien kehityskuva- ja rakennemallityöt. Näiden töiden osana voidaan pohtia
kylien roolia kaupunkiseudulla sekä periaatteita kylä- ja hajarakentamiselle.
Seutuyhteistyötä voidaan tehdä myös
eri osapuolten, esimerkiksi kunnan, elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyönä.
Tällöin tavoitteena on yleensä maaseudun
ja kylien elinvoiman kehittäminen yhdistelemällä eri osa-alueiden tavoitteita, kuten
palvelujen tuotantoon sekä rakennustoimintaan ja ympäristön hoitoon liittyviä
tavoitteita.
Vuonna 2009 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos mahdollisti yleiskaavan käytön rakennusluvan
perusteena sellaisille kyläalueille, joilla
rakentamisen paine ei ole merkittävä.
Rakennusluvan erityiset edellytykset olemassa olevaa asutusta täydentävän, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen
tai maatalouden harjoittamisen kannalta
tarpeellisen rakennuksen osalta on tällöin
selvitetty yleiskaavassa.
Uudella lailla pyrittiin helpottamaan
pienimuotoista asuntorakentamista kyli-

Maaseudulla on paljon mielenkiintoisia kohteita. Kuvassa Laukaan
maaseudun palveluita ja luontokohteita.

Ote Laukaan–Tarvaalan kyläyleiskaavasta.
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en yhteyteen ja vahvistamaan maaseudun
kyliä ja asumista niissä. Samalla pyrittiin
siihen, ettei haja-asutusalueille syntyisi
ohjaamatonta rakentamista eikä yhdyskunta hajautuisi.

Kyläsuunnitelmalla
vauhtia kehittämistyöhön
Kyläsuunnitelmat ovat kylien vapaamuotoista maankäytön suunnittelua. Niillä
ei ole oikeusvaikutuksia, mutta ne voivat
innostaa asiaan sitoutuneita toimimaan
alueen kehittämiseksi.
Kyläsuunnitelmat ovat usein kyläläisten
itsensä tekemiä, tai kyläläiset ovat tehneet
ne yhdessä kehittämishankkeen ja sen
asiantuntijoiden kanssa. Niissä esitetään
kyläläisten yhteinen tahtotila ja näkemys
kylän tulevaisuudesta sekä sen kehittämistarpeet ja toimenpiteet kehityksen
saavuttamiseksi.
Kyläsuunnitelmissa selostetaan usein
kylän historiaa sekä muita olosuhteita. Ne
ovat usein toiminnallisia suunnitelmia.
Niissä suunnitellaan myös maankäyttöä,
ja suunnitelma saattaa sisältää epävirallisen maankäyttösuunnitelman, rakennuspaikkakartoituksia ja ympäristönhoitotai maisemasuunnitelman.

Vuonteen koulu on perustettu vuonna 1937.

Palkintona viihtyisä kylä

Leppäveden kylä, joka on mainittu myös maakuntakaavassa
arvokkaana maisema-alueena.

Esimerkkitaulukko koulujen lakkauttamisen toteutuneista
säästöistä verrattuna säästöarvioon.

Kunta ja koulut
Menonen ja Puolimatka (Urjala)
Horkka (Korpilahti/
Jyväskylä)
Ravioskorpi
(Sysmä)
Kamppi, Levi,
Polvenkylä (*
Keskiarvio

Kunnan esittämä
säästöarvio
(vuositasolla)
211 000 € (2006)
72 600 € (2006)
100 000 € (2006)
218 000 € (1. vuosi)
139 400 € (2. vuosi)
150 400 €
130 750 €
> 85 900 € (per koulu)

Jälkiarvio
toteutuneesta säästöstä
1. vuoden jälkeen = 150 000 €
2. vuoden jälkeen = 182 000 €
1. vuoden jälkeen = 82 150 €
2. vuoden jälkeen = 63 700 €
1. vuoden jälkeen = 120 150 €
2. vuoden jälkeen = 84 800 €
1. vuoden jälkeen = 38 270 €
2. vuoden jälkeen = 38 270 €
1. vuoden jälkeen = 97 640 €
2. vuoden jälkeen = 92 190 €

Lähde: Tantarimäki, Sami. 2011. Mitä lakkautuksesta opimme? Verkkodokumentti.
Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:2.

12

MA ANOMISTAJA 2 | 15

Ero kunnan
esittämään
arvioon
– 30 %
– 14 %
+ 13 %
– 12 %
+20 %
– 15 %
– 82 %
–73 %
– 35 %
– 30 %

Kyläsuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen vaatii kyläläisiltä aktiivisuutta ja usein
myös talkootyötä. Palkintona aktiivisuudesta on viihtyisä ja elävä kylä, jossa toiminta
säilyy. Kyläsuunnitelmissa esitetyt tiedot
mahdollisista uusista rakennuspaikoista
voivat houkutella uusia perheitä kylälle.
Kyläsuunnitelmia olisi hyvä päivittää
muutaman vuoden välein, jotta ne pysyvät
ajantasaisina.
Kyläsuunnitelmaa varten voi tehdä kyselyn jokaiselle taloudelle kylässä. Sen avulla
löytää kylän vahvuudet sekä kehityskohteet. Näistä asioista voi keskustella myös
kylän yhteisissä kyläilloissa ja tehdä kyläsuunnitelma keskustelujen pohjalta. Kyläsuunnitelman voi tehdä myös ilman erillistä hanketukea yksinkertaisena versiona.

Kyläkouluja ei pidä lakkauttaa
Kyläkoulut ovat perusedellytys sille, että lapsiperheet voivat asua kylällä. Monissa kun-

nissa tiukan taloustilanteen vuoksi säästöjä
etsitään usein myös koulujen lakkautuksilla.
Koulut voivat kuitenkin myös säilyä.
Säilyttämistä tukevia asioita ovat esimerkiksi asukasaktiivisuus, kylätoiminta
ja maallemuutto sekä opetukseen liittyvät
säännösmuutokset, opetussuunnitelmat,
vaihtoehtopedagogiat ja pieniä kouluja
puoltava opetuksen laatuajattelu. Koulu
voi säilyä myös lakkauttamista puoltavien
näkökulmien kumoutuessa, hallintamenettelyä seuranneen valituksen myötä tai
kunnan kyläkouluja puoltavalla linjauksella. Myös maaseutupolitiikalla edistetään kyläkoulujen asiaa.

Valaiseva esimerkkiselvitys
Siihen, säästetäänkö kouluja lakkauttamalla, ei ole yksiselitteistä vastausta. Esimerkkiselvitys kustannuksista on oheisessa
taulukossa, jossa on vertailtu suunniteltuja
kustannussäästöjä myöhemmin todettuihin
todellisiin kustannuksiin. Toteutusvaiheessa tulee usein vastaan kustannuksia, mitä ei
ole osattu suunnittelussa ottaa huomioon.
Talkootyö jää yleensä arvottamatta
koulujen kokonaistaloudesta puhuttaessa.
Kunnan tai koulun taloutta ei voi rakentaa
talkootyön varaan, mutta sen merkitys voi
kuitenkin olla taloudellisesti merkittävä.
Vapaaehtoistyön rahallinen arvo on
tutkitusti huomattava, mikä korostaa vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnassa. Tietoisella toiminnalla ja yhteistyöllä
tämän joka tapauksessa toteutuvan tukimuodon kokonaistaloudellisuus tulisi paremmin esille. Kunnan ja kyläyhdistyksen
kesken voitaisiin esimerkiksi tehdä selkeitä sopimuksia talkoilla hoidettavista ylläpito- tai muista mahdollisista töistä.

Kyläilloista potkua toimintaan
Yhteistyötä kylien kesken ja kunnan kanssa
voi lisätä järjestämällä säännöllisesti kyläiltoja. Tällaisia kyläkierroksia järjestetään
esimerkiksi Pohjois-Karjalan kunnissa.
Kyläilloissa on paikalla muutama lähekkäinen kylä sekä kunnan virkamiehiä
ja päättäjiä. Kyläilloissa voi olla myös paikallinen Leader-ryhmä tuomassa näkökulmaa kylien kehittämiseen paikallisena
maaseudun kehittämisyhdistyksenä.
Kyläilloissa kunta ja kylät miettivät yhdes-

Yksinkertaisen
kyläsuunnitelman
ydinasioita
Siihen, säästetäänkö
kouluja lakkauttamalla,
ei ole yksiselitteistä
vastausta.
sä kylän kehittämistä sekä tulevia toimenpiteitä ja hankkeita. Syntyneiden ideoiden pohjalta voidaan tehdä kyläsuunnitelma, jolloin
myös kunta olisi mukana suunnittelemassa.
Tällöin kylät tuntisivat konkreettisesti sen,
että kyläläisiä kuunnellaan ja vuorovaikutus
kunnan kanssa on aitoa.
Kyläillat olisi hyvä järjestää esimerkiksi
kahden vuoden välein. Tällöin suunnitelmien toteuttamiselle iltojen välissä olisi
tarpeeksi aikaa. Suunnitelmien toteutus
olisi pääasiassa kyläläisten käsissä ja heidän aktiivisuudestaan kiinni. Seuraavassa kyläillassa katsotaan, mitä on saatu
aikaan ja selvitetään uudet tulevaisuuden
kehityskohteet.

Kyläläisissä on voimaa
Parhaat mahdollisuudet kylän kehittämiseen ja kylän elinvoimaisena pitämiseen
on kyläläisillä itsellään. Kylät tarvitsevat
innokkaita ja aktiivisia kyläläisiä, jotka
vievät asioita eteenpäin ja kehittävät kylää. Kylän aktiivisuudella on mahdollisuus
saada kylälle palveluita tai säästää vanhoja, kuten säilyttää kylällä kyläkoulu.
Kylän kehityskohteet on syytä kirjoittaa
ylös kyläsuunnitelmina, jotta niiden toteuttamiseen on helpompi tarttua. Hankkeiden rahoittamiseen voi hakea apua paikallisilta Leader-ryhmiltä. Kyliä voi kehittää yhdessä myös kunnan ja muiden lähikylien kanssa pitämällä yhteisiä kyläiltoja.
Elävässä kylässä asukkaat viihtyvät ja
uusien asukkaiden on helpompi muuttaa
kylään.

Kirjoitus perustuu Sari Anttosen tekemään insinöörityöhön ”Laukaan kylien kehittäminen” Metropolia ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelmassa keväällä 2015. Työn
ohjaajana toimi lehtori Juhani Nippala.

• Kylän sijainti ja etäisyydet
• Pieni kertomus kylän historiasta
ja nykytilanteesta (kylän palvelut,
asukasmäärät, yritykset,
yhdistykset yms.)
• Tulevaisuuden näköalat, millainen
kylä on tulevaisuudessa ja mitä
palveluita siellä on
• Kylän vahvuudet
• Tärkeimmät kehityskohteet ja
toimenpiteet
• Rakennuspaikkakartoitukset

Leader-toiminta
tukee ja neuvoo
Leader on maaseudun kehittämistyöhön luotu toimintatapa eli toimintaa,
neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan
kehittämiseksi.
Leader-ryhmät auttavat paikallisia
ihmisiä ja yhteisöjä ideoiden toteuttamisessa. Sen ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen
hyödyntäminen kehittämistyössä.
Leader-rahoituksella voidaan tukea
yritysten perustamista, kehittämistä ja
investointeja, kylien elinvoimaisuutta,
harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näillä tavoin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja
vetovoimaa.
Leader-toiminta koostuu kolmesta
osa-alueesta: Leader-rahoitus, Leaderneuvonta ja Leader-toiminta. Leader-rahoituksessa paikalliset Leader-ryhmät
päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leader-neuvonnassa paikalliset
Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.
Leader-toiminnassa Leader-ryhmät
kannustavat asukkaita kehittämään
omaa elinympäristöään. Toimintaan
voi osallistua kuka tahansa.
EU:n ohjelmakaudella 2014–2020
Leaderiin on varattu runsas viisi prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli
noin 300 miljoonaa euroa julkisia varoja. Lisäksi on mahdollista saada muutakin rahoitusta.
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itä Neuvo 2020 tarkoittaa
käytännössä? Sitä, että
viljelijällä on käytössään
tällä ohjelmakaudella
3 500 euroa erilaisiin Neuvo-palveluihin.
Palvelun tilakäynti ja matkat ovat maksuttomia.
Palvelun laskennallinen hinta on 63 euroa tunnilta. Siitä laskutetaan viljelijältä
vain alv:n osuus, jonka voi vähentää verotuksessa. Palvelua tarjoavat asiantuntijat
ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.

Hyödynnä rahanarvoinen neuvonta
Neuvonnan käytöstä ei koidu mitään lisätyötä. Asiantuntija hoitaa kaiken neuvontapalvelun käyttöön liittyvän paperityön
hallinnon kanssa.
Viljelijä voi tilata neuvonnan itse hallinnon järjestelmästä tai suoraan palveluiden
tarjoajilta, esimerkiksi ProAgria Keskuksista ja niiden nettisivuilta. Neuvontaa voi
käyttää samasta aihealueesta useamman
kerran ohjelmakauden aikana. Neuvontaa
voidaan antaa myös ryhmälle, jossa on
enintään 10 henkilöä.
Viljelijän on järkevää suunnitella valmiiksi Neuvo-palvelujen käytön kokonaisuus, missä kaikessa neuvontaa voi käyttää.
Tällöin koko korvauksen saa hyödynnettyä
parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Todellinen kulttuuriteko
Luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää ja jopa lisätä tavanomaisen viljelyn

NEUVO 2020

yhteydessä. Suurinta huolta aiheuttaa luonnollemme tärkeimpien perinnebiotooppien
katoaminen. Umpeutuneilla niityillä, pientareilla ja entisissä laidunmetsissä sinnittelee vielä monia niittykasveja ja -eläimiä,
jotka voidaan hoidolla pelastaa.
Niityillä luonnon monimuotoisuus on
maatalousympäristöistä ylivoimaisesti
kaikkein rikkainta. Jos tilalla on perinnebiotooppeja, niiden hoitaminen on todellinen kulttuuriteko tuleville sukupolville.

Arvokohteet esille
Neuvo 2020- rahoituksella voidaan kartoittaa myös tilan maiseman ja luonnon
arvokohteet. Maa- ja kotitalousnaisten
maisema-asiantuntijat tuntevat maatalousmaiseman erityispiirteet ja ympäristökorvausjärjestelmän. Lähimmän asiantuntijan löytää netistä www.maajakotitalousnaiset.fi tai kysymällä maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta.
Kartoituksessa käydään läpi yhdessä
viljelijän kanssa arvokohteet, miksi alue
on arvokas, miten alueita on hoidettu,
pitäisikö niitä kunnostaa ja miten hoitoa
voisi jatkaa. Samalla selvitetään, millaisia
ympäristösopimuksia voi tehdä pellon ulkopuolisille alueille.
Eläintiloilla kannattaa eläinten antaa
hoitaa maisemaa. Monelta tilalta löytyy sellaisia laiduntamiseen sopivia alueita, joista
voi myös saada ympäristökorvauksen. Tällöin pellot jäävät talvirehun tuottoon.
Kasvinviljelytilalla ympäristökorvauksia voi hyödyntää esimerkiksi lähimaise-

Niityillä luonnon
monimuotoisuus on
maatalousympäristöistä
ylivoimaisesti kaikkein
rikkainta.
man hoidossa. Kun maisemia raivataan ja
niittyjä hoidetaan, työlle voi saada palkan
ympäristökorvauksena.

Ympäristösopimuksen hakumenettely
Monella tilalla on jo entisestään erityistukisopimuksia ja työtä alueiden hoitamiseksi halutaan jatkaa. Silloin voi saada
neuvontaa siihen, miten maisemanhoito
on toteutunut ja miten hoitoa voi jatkaa
tarkennetun suunnitelman mukaisesti.
Kartoituksella löydetään valmiiksi ympäristökorvauksen kohteet jo tänä vuonna, jolloin tiedot ympäristösopimuksen
hakuun ovat valmiina.
”Maatalousluonnon monimuotoisuuden
ja maiseman hoito” - ympäristösopimus
voidaan tehdä esimerkiksi perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. Hoidettavan lohkon
tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha.

Näin opit tuntemaan

TILASI ARVOT
Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 on tarkoitettu kaikkien

viljelijöiden käyttöön. Järjestelmän piiriin kuuluvia neuvonnan osa-alueita ovat
ympäristö, tuotantoeläimet, kasvinsuojelu, luomu ja energia.
TEKSTI Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
KUVAT Sinikka Jokela, Katri Salminen
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Coetuksen tavoitteena on hyödyntää ilmakuvausta mahdollisimman laajalti, mutta tulevaisuudessa tiimi miettii erikoistumista maatalouden ja täsmäviljelyn pariin.
Mitä itse kuvaisit, jos saisit järjestelmäkameran 150 metrin
korkeuteen?

Mainio apuväline moneen käyttöön

Coetus osk vasemmalta Niklas Maisi, Linda Pietilä,
Timo Jarmunen ja Oskari Virtanen

TEKSTI Oskari Virtanen KUVAT Coetus osk, MosaicMill Oy

ILMAKUVAUS

– mahdollisuuksia
maan ja taivaan väliltä
Neljän agrologiopiskelijan perustama
maatalousmarkkinointiin keskittyvä yritys
Coetus osuuskunta hankki vuoden 2015
alussa ilmakuvauskopterin. Ilmakuvaus on
mahdollista maanpinnalta aina 150 metrin
korkeuteen saakka.
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auko-ohjatulla ilmakuvauskopterilla voi ottaa
kuvia sellaisista paikoista, joihin ei täysikokoisella kalustolla ole mahdollisuus päästä.
Nopeus ja kustannustehokkuus ovat omaa
luokkaansa. Kuvaustoiminta on lähes äänetöntä ja saasteetonta hiljaisen sähkökäyttöisen kopterin ansiosta. Vihreämpää ilmakuvausmuotoa tuskin löytyy.
Ilmakuvista saa yleiskuvan, joka ei ole mahdollista maan pinnalta katsoen. Ympäristö avautuu aivan uudella tavalla, ja usein
huomataan sellaisia asioita joita ei ole aikaisemmin havaittu.

Ilmakuvausta voidaan hyödyntää lukuisissa eri käyttötarkoituksissa. Yhdellä lentokerralla lennetään noin 15 minuuttia
maksimissaan 500 metrin päässä lentäjästä.
Turvallisuus on tärkein asia. Lento-olosuhteet sekä laitteisto tarkistetaan joka kerta ennen ilmaan nousua. Ihmisten
päällä ei lennetä pois lukien ilmakuvaustuotannot, joissa tilanne on käsikirjoitettu etukäteen.
Kiinteistöjen tai maa-alueiden kuvaamisessa ilmakuvauskopteri on parhaimmillaan. Pihasuunnitelmaa tehtäessä ilmakuvat ovat mainio apuväline suunnittelijoiden käyttöön.
Myrskytuhojen kartoituksessa tuhoalueet kuvataan nopeasti
ja kustannustehokkaasti vakuutusyhtiölle. Siltojen, kattojen
sekä muiden korkeiden rakenteiden tarkistus voidaan suorittaa kätevästi kopterilla.
Eniten multikoptereilla tehtävää ilmakuvausta käytetään
mainos- ja markkinointimateriaalin kuvaamiseen. Lintuperspektiivistä otetut kuvat tai video tuovat kuvauskohteen
esiin aivan uudella tavalla.
Coetuksen kopterilla voidaan ottaa saman lennon aikana sekä kuvia että videoita. Langattoman videolinkin avulla
kopterin kuvaamaa reaaliaikaista kuvaa voidaan tarkastella maanpinnalta käsin. Parhaan lopputuloksen saamiseksi
asiakas voi olla mukana alusta loppuun saakka ohjaamassa
lentäjää oikean kuvauskulman löytymiseksi.

Tukea täsmäviljelyyn
Ilmakuvaus on yksi täsmäviljelyn hyödyntämiskeinoista.
Kasvukauden aikana tapahtuva ilmakuvaus on paras tapa
hahmottaa pelloilla esiintyvää paikkakohtaista vaihtelua.
Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kauko-ohjattavilla
lennokeilla ja koptereilla ilmakuvausta hyödynnetään viljelyssä jo mittavissa määrin.
Viljelijän kannalta eniten informaatiota sisältäviä kuvia
kutsutaan väärävärikuviksi. Nimi johtuu siitä, että kuvassa
esitetään tietoa, jota ihmissilmä ei näe. Se mittaa vihreän ja
punaisen valon lisäksi lähi-infrapunasäteilyä, jota tavallinen
värivalokuva ei näytä eikä ihmissilmä sitä pysty näkemään.
Lähi-infrapunasäteily kertoo pellolla olevasta lehtivihreän
määrästä. Lehtivihreän määrä taas kertoo kasvuston kunnosta ja sen typpipitoisuudesta. Väärävärikuvista voidaan

havaita samalla myös erilaiset kasvitaudit, jotka näkyvät
selvästi heikompana lehtivihreän määränä.
Tavallinen värikuva on myös käyttökelpoinen, mutta sen
tietomäärä on vain pienempi väärävärikuvaan verrattuna.
Luotettavaa tietoa lehtivihreän määrästä ei saada, mutta
suuret erot kasvustossa, salaojitusongelmat, lakopaikat ja
suuret rikkakasvialueet näkyvät selvästi. Paras aika ilmakuvaukselle kasvuston määrän arviointia varten on pensomisja korrenkasvuvaihe.

Testilentoja kesällä
Teknologian kehittyessä peltolohkoista otettuja kuvia voitaisiin liittää suoraan traktorissa sijaitsevaan ajo-opastimeen,
joka säätäisi automaattisesti halutut määrät esimerkiksi
lannoitteelle tai kasvinsuojeluaineelle. Näin säästettäisiin
kustannuksissa ja ympäristön kuormituksessa.
Coetus osuuskunta yhteistyökumppaneineen aikoo tehdä
kesän 2015 aikana testilentoja ja kartoittaa väärävärikuvauksen mahdollisuuksia maatalouskäyttöön Suomessa. Kymmenen vuoden päästä ilmakuvien hyödyntäminen maataloudessa saattaa olla yhtä arkipäiväistä kuin minkä tahansa
maatalouskoneen käyttö tilalla.
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TEKSTI Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto KUVA Asuntomessut/Antero Tenhunen

ASUNTOMESSUT VANTAALLA
10.7.–9.8.2015

KIVISTÖSSÄ TOTEUTUU
OMAKOTITALOSTA
HAAVEILEVAN UNELMA
Vantaan asuntomessualueella on näytillä 28 taloa, sekä uusimpia valmistalomalleja että yksilöllisiä,
asukkaiden tarpeisiin suunniteltuja omakoti- ja paritaloja. Lisäksi messualueella on kolme kerrostaloa,
joista yksi on Euroopan suurin asuinkäyttöön rakennettu puukerrostalo.

K

okonaisuudessaan puistojen
ja pienten kangasmetsien lomaan kaavoitetulle asuntomessualueelle rakennetaan
yli 350 uutta asuntoa.
Messualue sijaitsee Länsi-Vantaalla uuden kehäradan varrella. Myös Kehä III ja
Hämeenlinnan moottoritie ovat alueen lähellä. Kivistön vanhin omakotialue on rakennettu 1950-luvulla. Nykyinen Kivistön
pientaloalue onkin muodostunut 1950-luvulta lähtien yli 3000 asukkaan kyläksi.

Omakotiyhdistys arjen keskellä
Alueella toimivalla Keimolan omakotiyhdistyksellä on pitkät perinteet. Yhdistys
on perustettu vuonna 1953 uuden asuinalueen asukasyhdistyksenä. Metsään raivatun tonttialueen asukkailla oli yhteisiä
pulmia, kuten teiden kunto ja pitkät koulumatkat, mutta erityisesti Kivistön keskustassa sähköistäminen.
18
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POIMINTOJA MESSUKOHTEISTA
Alueen vieressä toimi ulkomaisen puhelinliikenteen vastaanottoasema, jonka toiminnan varmistamiseksi sähköä ei saanut
vetää ilmajohdoissa kilometrin säteelle. Kivistön asukkaat saivat tulla toimeen ilman
sähköä ja lukea öljylamppujen valossa.
Nämä asumisen arkiset hankaluudet
olivat omakotiyhdistyksen perustamisen
tärkeimmät syyt. Yhdistystoiminnan aktivoitumisen vaiheet ovat myös myöhemmin
perustuneet asumiseen liittyviin paikallisiin tarpeisiin, esimerkiksi vesihuoltoon,
päiväkotiasioihin, bussiyhteyksiin ja melukysymyksiin. 2000-luvulla uuden Kivistön kaavoitukseen on osallistuttu useissa
valmisteluvaiheissa.

paritaloja. Suurin osa taloista tulee keskimäärin 4-henkisen perheen käyttöön.
Arjen sujuvuus sekä asuntojen monimuotoisuus tulevat näkymään Vantaan
Asuntomessuilla monin eri tavoin. Asuinalue itsessään tarjoaa asukkailleen paljon
arkea helpottavia ratkaisuja, sillä alue on
kaavoitettu tiiviiksi ja esimerkiksi lasten
koulumatkat kevyen liikenteen väyliä pitkin ovat varsin turvalliset.

Urban Villa -kohteessa
on toteutettu luonnonmukainen ja hoitovapaa
ketoviherkatto, joka sitoo
sadevettä, vähentää ympäristön meluisuutta sekä
luo elinympäristöjä uhanalaisiakin kasveja ja hyönteisiä varten. Myös pihan
kasvillisuudessa korostuu
luonnon monimuotoisuus.
(Kuva 1)

Ryhmärakentamiskoh teen valmistuu yhteensä
6 omakotitaloa. Jokainen
talo on asukkaidensa näköinen. Talojen pinta-alat
ovat 90–170 neliömetriä.
Esteettömyys on huomioitu taloissa asukkaiden
lähtökohdista. Yhdessä
kohteessa voi tutustua
myös omakotitaloon sopivaan hissiratkaisuun.
(Kuva 2)

Omakotitalo
– monen unelma asumisesta
Messujen pientalot ovat sekä valmistaloja
uusine malleineen että yksilöllisiä, asukkaidensa tarpeisiin suunniteltuja omakoti- ja

1

2

Messualueen omakotitalojen tontit ovat kooltaan
450–1400 m². Tonteille
rakennetaan taloja, joiden asuinpinta-alat ovat
noin 117–279 m². Hiukan
yli puolet pientaloista on
puurakenteisia, loput ovat
kivi- tai tiilitaloja. Toukokuussa alueella vielä rakennettiin, messujen auetessa kaikki on valmista.
(Kuva 3)

OMAKOTILIITTO
Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja
vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää
pientalovaltaista elämänmuotoa.
Omakotiliitto on toiminut jo vuodesta 1947 asti ja liitolla on vankka
asema asiantuntija- ja palvelujärjestönä.
Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen
luotettavaa ja riippumatonta tietoa
omakotiasumisesta sekä järjestöja jäsenpalveluita kiinteistön ylläpitoon ja remontointiin.
Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja liittoon kuuluu 261 paikallisyhdistyksen ja 14
piirijärjestön kautta jo yli 75 000
koti taloutta.
www.omakotiliitto.fi

3
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Oikeustapauksia

ELO – European
Landowners’
Organization

KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET:

Uutta pontta Euroopan maatalouteen

Mairead McGuiness

Tämänvuotisen ja samalla kahdeksannen FFA-tapahtuman (Forum for the Future of Agriculture)
järjestivät yhteistyössä Euroopan Maanomistajain liitto ELO sekä maailman johtaviin maatalousalan

LÄHDE: Countryside no 156 REFERAATTI JA KÄÄNNÖS Niina Huuhtanen

yrityksiin lukeutuva Syngenta.

F

FA kokosi saman katon alle laajan joukon erilaisia sidosryhmiä
inspiroimaan ja keskustelemaan siitä, miten Euroopan tulisi vastata tulevaisuuden ruoantuotannon
sekä ympäristöturvan haasteisiin.
Foorumi perustettiin alun perin vuonna
2008 vastalauseena silloiselle Euroopan
maatalous- ja ympäristöpolitiikalle, joka
keskittyi lähinnä ratkomaan ”eilisen ongelmia”, kuten ruoan ylituotantoa.

Tuotannon maksimointi kestävällä tavalla
FFA:n tavoitteena on sen sijaan keskittyä
markkinamahdollisuuksiin tulevaisuudessa
sekä käsitellä ja ratkoa haasteita. Näitä haasteita ovat muun muassa kasvavan väestön
ruoantuotannon turvaaminen, korkealaatuisemman ruoan tuottaminen, uusiutuvien
energiamuotojen kehittäminen sekä ilmastossa tapahtuvien muutosten huomioiminen.
Koska viljelyalaa on käytettävissä rajoitetusti, tulisi tuotanto maksimoida näillä
alueilla kestävällä tavalla.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteena
on saada uutta pontta Euroopan maatalouteen. Omia näkemyksiään esittelivät
Euroopan komissio, Eurooppa neuvosto,
Euroopan parlamentti, kansalaisjärjestöt
sekä monet eri alojen yritykset.
Keskustelut jatkuvat Brysselissä koko
FFA2015 vuoden ajan sekä EXPOissa, jotka
järjestetään Milanossa ja Irlannissa.

Ilmastonmuutos haastaa maatalouden
Foorumin avasi entinen maatalouskomissaari Franz Fischler, joka kävi läpi FFA:n
historiaa. Hän kertoi, miten vaatimattomista oloista ponnistanut FFA-tapahtuma on
noussut Euroopan maatalous- ja ympäristöasioiden johtavaksi tapahtumaksi. Maatalouskomissaarina ja seitsemän vuotta puheenjohtajana toiminut Fischler luovutti tilaisuudessa puheenjohtajuuden entiselle EU:n
ympäristökomissaari Janez Potočnikille.
Nykyinen maatalouskomissaari Phil
Hogan toi puheessaan esille sen, että EU
on sitoutunut ja avainasemassa maailman-

Phil Hogan

laajuisen ruokaturvan sekä tuotannon takaamisessa, vaikkakin maatalouteen liittyvät haasteet ovat maailmanlaajuisia. EU
on nyt maailman suurin elintarvikkeiden
tuoja ja viejä.
Hogan mainitsi ilmastonmuutoksen
olevan yksi suurimpia haasteita, varsinkin
helposti haavoittuvalle maataloudelle.
Euroopan parlamentin varapuhemiehen
Mairead McGuinessin puheen aiheena
oli transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership).
McGuiness näki TTIP:n tarjoavan Euroopan ja Yhdysvaltojen välille mahdollisuuksia sopia vapaakauppaan liittyvistä
standardeista. TTIP jakaa myös mielipiteitä ja se herättää osassa ryhmiä halun suojella paikallista tuotantoa.

Enemmän vähemmällä

Franz Fischler

EUROPEAN
LANDOWNERS’
ORGANIZATION
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Janez Potočnik

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

Maankäytön maksimoimisesta kestävän
kehityksen mukaisesti siirryttiin myös lannoituksen tehostettuun käyttöön.

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

Ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun etsivä
YARA on luonut ensimmäisenä yrityksenä mineraalilannoitteet. Nyt
YARA on edelläkävijänä myös lannoitteiden kehittelyssä.
– Innovatiivisen konseptin keskeinen käsite on tuottaa enemmän
vähemmällä, yrityksen edustaja Nicolas Pollet kertoi.
YARA:n viimeisin keksintö on
sovellus, joka pystyy optimoimaan
lannoitteet vehnälle proteiinien perusteella. Polletin mukaan yrityksen
tavoitteena on valmistautua maailmaan, jossa väestönkasvu jatkuu.

NELJÄ UUTTA WE-TUNNUSTA
BELGIAN VALLONIAAN
FFA:n foorumin yhteydessä pidetyssä Agriland-konferenssissa myönnettiin neljälle belgialaiselle tilalle
Wildlife Estates eli WE-tunnus. Tunnuksen saaneet tilat olivat parantaneet luonnon monimuotoisuutta
alueillaan kestävien käytäntöjen
mukaisesti sekametsien hoidon,
suojavyöhykkeiden ja kestävän
metsästyksen avulla.
Vallonian WE-tunnusten koordinoija Patric Miel esitteli myös tilaisuudessa kuulijoille WE-tunnuksen
tavoitteita ja hyötyjä.

13.5.2015/1234 KHO:2015:72
Valtiontuki - Kiinteistön kauppa - Valtiontuen
edellytysten täyttyminen - Valtion varoilla toteutettu toimenpide - Yksityisten yritysten väliseen
sopimukseen perustuva suoritus - Suorituksen
vaikutus julkisyhteisön kauppahintasaatavaan
- Kokonaisarviointi - Kunnallisasia
Kunnanvaltuusto oli päättänyt myydä kunnan
omistamia kiinteistöjä vähittäiskaupan alalla toimivalle yritys A:lle noin 9,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Kiinteistön kauppa liittyi järjestelyyn,
jonka tarkoituksena oli mahdollistaa huomattavan vähittäiskaupan hankkeen toteuttaminen
kuntaan. Järjestelyyn liittyi kiinteistön kaupan lisäksi muita sopimuksia, joissa oli sovittu muun
ohella ehdoista, joilla vähittäiskaupan hankkeelle
suunnitellulla alueella kiviainesten ottotoimintaa
harjoittanut yritys B oli valmis siirtymään alueelta
muualle.
Kunnanvaltuuston hyväksymän kiinteistön
kaupan ehtojen mukaan kiinteistön kauppahinnasta hieman yli puolet muodostui ehdollisesti
maksettavasta kauppahinnasta, niin sanotusta
lisäkauppahinnasta. Lisäkauppahinnan maksaminen kunnalle oli sidottu eräisiin korvauksiin, jotka
yritys A mahdollisesti joutui maksamaan yritys
B:lle näiden keskinäisen sopimuksen perusteella. Korvaukset liittyivät keskeisesti niiden ehtojen
toteutumiseen, joilla yritys B oli valmis siirtymään
alueelta muualle. Yritys B:lle mahdollisesti maksettavat korvaukset vähensivät lisäkauppahintaa,
jonka yritys A oli velvollinen kunnalle maksamaan.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys
ensisijaisesti siitä, oliko kunnanvaltuuston päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä sen
vuoksi, että kunta ei ollut selvittänyt unionin valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltumista
järjestelyyn yritys B:lle maksettavien korvausten
osalta. Asiassa tuli tältä osin arvioitavaksi, oliko
kunnanvaltuuston päätös koskenut lisäkauppahinnan määräytymisperusteen osalta toimenpidettä,
jota voitaisiin pitää SEUT 107 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuna valtiontukena kyseiselle yritykselle.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltumista arvioitaessa oli otettava huomioon asian olosuhteet
kokonaisuudessaan sekä se asiayhteys, jossa
yksityisten yritysten väliseen sopimukseen perustuva korvaus yritys B:lle oli toteutettu. Vaikka
korvauksen maksoi ensi kädessä yksityinen yritys
A, korvaus tuli tosiasiallisesti rahoitettavaksi siitä kauppahintasaatavasta, joka kunnalla oli kiinteistön kaupan perusteella yritys A:lta. Kunnanvaltuusto oli kiinteistön kaupan hyväksyessään
sitovasti päättänyt kyseisten kunnalle kuuluvien
varojen käyttämisestä mainittuun tarkoitukseen.
Kunnanvaltuuston päätöksen tai muutoin saadun selvityksen perusteella ei ollut mahdollista
sulkea pois sitä, että kysymys oli SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla valtion toimen-

piteestä tai toimenpiteestä, joka oli valtion varoilla
toteutettu. Kun muidenkaan valtiontuen edellytysten olemassaoloa ei ollut mahdollista sulkea pois,
kunnanvaltuuston ei olisi tullut tehdä päätöstä toimenpiteen hyväksymisestä ennen valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltuvuuden tarkempaa
selvittämistä. Kunnanvaltuuston päätös kumottiin
virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.
13.5.2015/1239 KHO:2015:71
Maankäyttö ja rakentaminen - Toimenpidelupa
- Poikkeaminen - Ranta-alueen suunnittelutarve
- Matonpesupaikka - Maasuodattamo
Toimenpideluvan myöntäminen jo toiminnassa
olevan matonpesupaikan maasuodattamolle ei
edellyttänyt poikkeamista ranta-alueen suunnittelutarvetta koskevasta maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:stä.
Maasuodattamon rakentaminen täytti muutoinkin toimenpideluvan myöntämisen edellytykset, kun otettiin huomioon maasuodattamon
sijainti, rakenne ja toiminnan laajuus.
Päätöksellä oli ratkaistu maasuodattamon
rakentamisen edellytykset vain maankäyttö- ja
rakennuslain säännösten nojalla. Toimenpiteet
toiminnasta aiheutuvan vesistön kuormituksen
johdosta kuuluivat ympäristönsuojelulaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille.
KHO 17.4.2015/1038
Vesihuolto - Kiinteistö - Liittämisvelvollisuus Vapautus liittämisvelvollisuudesta - Valitusoikeus - Vesihuoltolaitos
Kaupungin ympäristöinsinööri oli myöntänyt A:lle
määräaikaisen vapautuksen hänen omistamansa
tontin liittämisvelvollisuudesta kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriin. Kaupungin vesihuoltolaitoksella oli vesihuoltolain 33 §:n 1 momentin 1
kohdan nojalla valitusoikeus ympäristöinsinöörin
päätöksestä.
Kaupungin vesihuoltolaitos kuului kaupungin
johtosäännön mukaan teknisen lautakunnan vastuualueeseen. Tekninen lautakunta käytti vesihuoltolaitoksen puhevaltaa.
KHO 2.4.2015/888
Tuloverotus - Metsävähennys - Osakeyhtiön
perustama yhteismetsä - Yhteismetsän oikeus
metsävähennykseen
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö aikoi liittää
vastikkeellisesti hankkimansa metsäkiinteistön
perustamaansa yhteismetsälaissa tarkoitettuun
yhteismetsään. Metsäkiinteistön omistusoikeus
säilyi kiinteistöosakeyhtiöllä. Asiassa oli kysymys
siitä, onko yhteismetsällä oikeus tehdä tuloverolain 55 §:ssä tarkoitettu metsävähennys mainitun metsäkiinteistön osalta kiinteistöosakeyhtiön hankintamenon perusteella. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut keskusverolautakunnan
ennakkoratkaisua, jonka mukaan osakeyhtiö on
yhteisö, jolla ei ole tuloverolain 55 §:n mukaan
oikeutta metsävähennyksen tekemiseen, minkä
vuoksi myöskään yhteismetsällä ei ole oikeutta
tehdä metsävähennystä kiinteistöosakeyhtiön yhteismetsään liittämän metsäkiinteistön hankintamenon perusteella. Kiinteistöosakeyhtiön valitus
hylättiin. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2014.
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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

Maanomistajain Liitto on merkittävien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö.Maanomistajain Liitto r.y. on ollut vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen.
Liitto on perustettu vuonna 1945.
LIITON TEHTÄVÄT
Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenten neuvonta. Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi. Liitto edistää
jäsenistön vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.
LIITON TAVOITTEET
•
Maan yksityisomistuksen säilyminen ja senvahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein
kohdistettuja ja selkeitä.
•
Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa maa- ja metsätalouden kanssa.
•
Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä
•
Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä
Jordägarnas Förbund, som grundades år 1945, är en intressebevaknings- och rådgivningsorganisation
för jordägare. Förbundet har varit medlem i ELO (European Landowners´ Organization) sedan år 1996.
FÖRBUNDETS UPPGIFTER
Till Jordägarnas Förbunds uppgifter hör att trygga och utveckla jordägarnas intressen och förmåner
samt att fungera som rådgivare för medlemmarna. Förbundet arbetar för att stärka jordäganderätten, för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för jordägande och för att öka jordägarnas
bestämmanderätt. Förbundet främjar nyttjandet av medlemskårens gamla, värdefulla byggnader
och utvecklandet av kulturlandskapet.

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

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.

JÄSENEDUT

”

Omakotitalon omistajana haluan tietää
asioista ja Omakotiliiton jäsenenä saan
paljon haluamaani
tietoa.

”

Omakotiliitto
Etuja & edunvalvontaa
Jäsen voittaa aina!
Omakotiliiton paikallisyhdistyksen jäsenenä saat
mm. pientalon huoltokirjan, maksutonta laki-,
rakennus-, energia- ja pihasuunnitteluneuvontaa,
neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Omakotilehden
ja rahanarvoisia etuja jäsenetuliikkeistä.

Liity jäseneksi tänään!
www.omakotiliitto.fi/liityn
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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

TOIMISTO
Urheilutie 6 D, 01370 Vantaa
091 356 511
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
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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70 vuotta

maanomistajan asialla

70 år

för jordägarens bästa
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.

