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Maanomistajain Liitto on 70 vuoden ajan vaikuttanut maanomistajien oikeuksien säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi.
Käytettävissä olevilla resursseilla olemme vaikuttaneet mahdollisimman tehokkaasti kulloinkin ajankohtaisiin asioihin ja tekeillä
oleviin maanomistajaa koskeviin päätöksiin.
Myös jatkossa tulemme seuraamaan tarkasti esille nousevia
asioita sekä toimimaan maanomistusoikeuden vahvistamiseksi,
maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja
maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi.
Liiton osana toimiva rakennushistoriallinen jaos vaikuttaa puolestaan asioihin, jotka koskevat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
ympäristöjä ja rakennuksia.
Tavoitteenamme on ollut toiminnan kehittäminen ajan vaatimusten mukaiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Maanomistajajäsenlehden uudistaminen kolme vuotta sitten. Lisäksi olemme
hyödyntäneet yhä enemmän Internetin ja sähköpostin tarjoamia
toimintatapoja. Tällä sektorilla on kuitenkin vielä käyttämättömiä
mahdollisuuksia.
Keskeisiä tavoitteitamme ovat jäsenmäärän lisääminen ja aktivoiminen sekä nykyistä laajemman vuorovaikutuksen edistäminen.
Maanomistajien edunvalvonnan ohella liiton toiminnassa on tärkeällä sijalla tiedottaminen ja neuvonta, esimerkiksi Maanomistajain Liiton jäsenille lähetetyt oppaat ”Vapaaehtoinen suojelu ja
luonnonhoito”, ”Viljelijä – vaikuta kaavantekoon” sekä opas maanomistajille sähkölinjojen lunastustoimituksista ja korvauksista.
Tämän tyyppisiä julkaisuja teemme jatkossakin tarpeen mukaan
joko itsenäisesti tai yhdessä kumppaneidemme kanssa.
Kansainvälisen yhteistyön ja edunvalvonnan EU-tasolla hoidamme ELO:n kautta. European Landowners’ Organization on eurooppalaisten maanomistajayhdistysten kattojärjestö, johon Maanomistajain Liitto liittyi vuonna 1996. Edunvalvonnan lisäksi saamme
ELO:n kautta tietoa maanomistajia koskevista tulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuuksista. Tätä informaatiota välitämme jäsenillemme, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa eurooppalaisen
kehityksen kärjessä.
Eine Rosenberg-Riihimäki
puheenjohtaja

KUVA Teemu Sirkkala
KANNEN KUVA Niina Huuhtanen

Lehden tekijät

70 ÅR FÖR JORDÄGARENS BÄSTA
Jordägarnas Förbund har i 70 års tid arbetat för att slå vakt om och
förbättra jordägarnas rättigheter.
Inom ramen för de tillgängliga resurserna har förbundet agerat
aktivt i olika aktuella frågor och strävat efter att påverka de beslut
som inverkar på och gäller jordägarna.
Vi kommer även framöver att följa med och engagera oss i aktuella frågor och verka för att främja markägandet, jordägarnas
ekonomiska förutsättningar och jordägarnas beslutanderätt.
Byggnadshistoriska sektionen, som ingår i Jordägarnas Förbund, engagerar sig i frågor som gäller kulturhistoriskt värdefulla
miljöer och byggnader.
Vår målsättning är och har varit att utveckla verksamheten enligt
tidens krav. Ett gott exempel på detta är förnyelsen av tidningen
Maanomistaja (Jordägaren)för tre år sedan. Vi strävar efter att utnyttja både Internet och e-post i vår verksamhet. De elektroniska
medierna erbjuder en lång rad, ännu delvis outnyttjade möjligheter.
Vår centrala målsättning är att aktivera och bredda medlemskåren och att stimulera samverkan inom förbundet.
Utöver bevakningen av jordägarnas intressen bedriver förbundet
aktiv rådgivnings- och informationsverksamhet. Som exempel på
denna verksamhet kan nämnas broschyrerna ”Frivilligt beskydd
och naturvård” och ”Viljelijä – vaikuta kaavantekoon” (Odlare, påverka planläggningen) och en kraftlinjerelaterad guide om expropriation och ersättning. Materialet har tillställts medlemmarna i
Jordägarnas Förbund. Vi kommer även framöver att ge ut liknande
broschyrer och guider självständigt och/eller tillsammans med förbundets samarbetspartner.
Förbundets internationella verksamhet och intressebevakning
på EU-nivå sköts via European Landowners’ Organization (ELO),
som är en takorganisation för de europeiska jordägarförbunden.
Jordägarnas Förbund blev medlem i organisationen år 1996. ELO
tillhandhåller intressebevakning och information om sådana utsikter och möjligheter som är av vikt för jordägarna. Jordägarnas
Förbund vidarebefordrar informationen till alla de medlemmar som
vill utveckla sin verksamhet i harmoni med den ledande europeiska
praxisen.
Eine Rosenberg-Riihimäki
ordförande
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PÄÄTOIMITTAJA: Tuija Nummela
ULKOASU: Creative Peak | www.creativepeak.fi
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PAINOPAIKKA: Lönnberg Painot Oy
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70-v Juhlaseminaari
ja -illallinen pe 30.10.2015
OHJELMA

•

KARTANOPUOTI

•

PANIMO

Juhlaseminaari on maksuton

15.30 Wildlife Estates
–tunnusten jakaminen

12.30 Kahvitarjoilu

LUOMUTILA

ILMOITTAUTUMINEN

15.00 Tauko, virvokkeita

RITARIHUONE,
Ritarikatu 1, Helsinki

13.00 JUHLASEMINAARI
Matkalla vuoteen 2050
• Maanomistajain Liiton
varapuheenjohtaja,
Thomas Frankenhaeuser
• Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen
• President of the European
Landowners’ Organization,
Christoph Büren
• Suomen maatalousmuseo
Saran johtaja, Teppo Vihola
• Musiikkia, Maakansa Brothers

www.malmgard.fi

Paneelikeskustelu: Maanomistaja
- vastuullinen ympäristönhoitaja
Juontaja
• päätoimittaja Mikael Pentikäinen
Osanottajat
• Puunhankinnan ja metsätalouden
johtaja Sauli Brander, UPM
• Agronomi Aarne Schildt,
Bosgårdin kartano
• Toimitusjohtaja Lauri Pakka,
Maanomistajien Arviointikeskus
• Puheenjohtaja Eine RosenbergRiihimäki, Maanomistajain Liitto
17.00–18.00 Viini- ja oluttarjoilu
yhteistyössä Rönnvikin viinitila
ja Malmgård
19.30 JUHLAILLALLINEN
PÖRSSIKLUBI,
Fabianinkatu 14 A, Helsinki
Baari avoinna klo 19 alkaen

Illalliskortin hinta 75€
(laskutetaan etukäteen
ilmoittautumisen jälkeen)
Tumma puku ja kunniamerkit
Kutsu on kahdelle
Ilmoittautuminen molempiin
viim. ma 19.10.
toimisto@maanomistajainliitto.fi
091 356 511
Osallistuminen on halutessanne
mahdollista myös vain
seminaariin tai illalliselle
Maanomistajain Liitto
- Jordägarens Förbund ry

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

Helposti lähestyttävä.
Kypsän marjaisa
aromimaailma.

VIINIMPÄÄN
MENOON.
Tallikahvila.
Ravintola.
Pruuvinki.
Viinimyymälä.
w w w . r o n n v i k . c o m

Kutsu

Inbjudan

Maanomistajain Liitto

Jordägarnas Förbund

SYYSKOKOUS

pidetään lauantaina 31.10.2015 klo 10
Helsingissä, Hotel Haven, Unioninkatu 17
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat
Hallitus

HÖSTMÖTET

hålls lördagen den 31.10.2015 kl. 10
i Helsingfors, Hotel Haven, Unionsgatan 17
Mötet behandlar stadgeenliga höstmötesärenden
Styrelsen

Esityslista ja muu kokousmateriaali on saatavilla
Liiton kotisivuilla www.maanomistajainliitto.fi tai
paperikopiot voi pyytää Liiton toimistosta
puh 09 1356 511

Föredragningslistan och övrigt mötesmaterial
finns på Förbundets hemsida på adressen
www.maanomistajainliitto.fi eller papperskopior
kan beställas från Förbundets kansli
tfn 09 1356 511

Tervetuloa

Välkommen

(03) 5381060
0400 737174
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Lähde mukaan

EUROOPAN HUIPPUSEMINAARIIN
BRYSSELIIN 22.3.2016
Forum for the Future of Agriculture kokoaa yhteen tärkeimmät maatalouden päättäjät ja vaikuttajat. FFA:n tavoitteena on keskittyä maatalouden
markkinamahdollisuuksiin tulevaisuudessa sekä
käsitellä ja ratkoa haasteita eikä murehtia eilisen
ongelmia.
Maanomistajain Liitto järjestää matkan seminaariin. Ohjelmassa on mahdollisesti muitakin
tutustumiskohteita.
Ilmoita alustava kiinnostuksesi osallistumiseen
Liiton toimistoon lokakuun loppuun mennessä. Jatkovalmistelussa huomioidaan osallistujien toiveita.

Ministerit vauhdittavat
SUKUPOLVENVAIHDOSTA
Hallituksen keskustalaiset ministerit
Kimmo Tiilikainen ja Olli Rehn lupaavat vauhdittaa metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja edistää yrittäjämäistä metsätaloutta.
Taustalla on Suomen metsäomistajien korkea keski-ikä – 62 vuotta – ja
tilojen pienuus. Tilan keskikoko on 30
hehtaaria.
Kun tilat ovat pieniä ja omistajat
iäkkäitä, metsänomistaminen on
usein enemmän harrastelua kuin
elinkeinotoimintaa, eikä keskivertometsänomistajille ole tarvetta myydä
raakapuuta säännöllisesti.
Suomessa on runsaat 300 000
kaupallisesti
merkittävää
metsätilaa, ja vapaille markkinoil-

le tulee vuosittain myyntiin vain
4 000 tilaa.
Suurin osa metsätiloista peritään.
Aiemmin työryhmien raporteissa on
väläytelty perintö- ja lahjaveron huojennusta, kun metsätila siirtyy sukupolvelta toiselle.

Viljelijän ympäristöpalkinto Hyvinkäälle
www.facebook.com/maanomistajainliitto
Sivuilla olevat päivitykset voi nähdä, vaikka ei itse olisikaan Facebookissa mukana.
Tule tykkäämään ja kerro kaverillekin!

HYÖDYLLINEN KÄSIKIRJA
JURISTEILLE

Tuulivoimaneuvontaa saa nyt puhelimitse numerosta
0295 023 044 ja sähköpostitse osoitteesta
tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi.
Uusi neuvontapalvelu tarjoaa asiantuntija-apua
ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun
ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja
sisältökysymyksissä. Valtakunnallinen palvelu
on tarkoitettu esimerkiksi kunnille, maakunnan
liitoille, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille,
toiminnanharjoittajille ja kansalaisille.
Tuulivoimaneuvonta on sijoitettu VarsinaisSuomen ELY-keskukseen, jossa vastuuhenkilönä
toimii johtava asiantuntija Kirsi Kärpijoki.

Syyskuussa pitkän tauon jälkeen ilmestynyt
Maakaaren järjestelmä I -teos käy läpi kiinteistön kauppaa koskevat maakaaren säännökset
ja muun kiinteistön kauppaan liittyvän normiston ja oikeuskäytännön.
Kaupan purkamista ja erilaisia suoritus-,
laatu- ja vallintavirheitä käsitellään omina
asiakokonaisuuksinaan. Muista luovutuksista
käydään läpi kiinteistön vaihto, lahja ja käyttöoikeudet. Säännösten tarkoituksen ja taustojen esittämisen avulla tarjotaan lukijan avuksi
linjauksia lain tulkintaan.
Teos on käytännönläheinen työväline ja hyödyllinen käsikirja erityisesti juristeille.

Lisätietoa
www.ymparisto.fi/tuulivoimaneuvonta
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KUVA Janne Lehtinen

TUULIVOIMANEUVONTAA
PUHELIMITSE

Maakaaren järjestelmä I kiinteistön kauppa ja
muut luovutukset, Talentum Oyj, 2015

Vuoden 2015 viljelijöiden ympäristöpalkinnon
ovat voittaneet Markus Eerola ja Minna SakkiEerola, joiden maatila sijaitsee Hyvinkäällä.
Kilpailu järjestettiin jo kuudetta kertaa. Palkinnon jakoivat WWF, MTK ja SLC.
Palkinnon perusteluissa todettiin, että
Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola ovat tehneet merkittävää työtä ympäristön hyväksi jo

1990-luvulta alkaen. He ovat muun muassa
tehostaneet lannoitteiden käyttöä ja ravinteiden kierrätystä sekä parantaneet maaperän
rakennetta.
– Ympäristötyössä tärkeintä on kokonaisvaltaisuus, joten otamme ympäristönäkökulmat
huomioon kaikessa toiminnassamme. Ympäristöystävällisyys on meille myös valttikortti

MUISTA TARKISTAA TILINPÄÄTÖS!
Taloyhtiöiden tilinpäätökset laaditaan yleensä
keväisin. Vaikka tilinpäätöksen laatisi isännöintiyritys tai tilitoimisto, taloyhtiön hallitus on viime
kädessä vastuussa sen paikkansapitävyydestä,
hiljattain ilmestynyt Hallituksen pieni tilinpäätösopas muistuttaa.
– Hallituksen tulee siksi tarkistaa tilinpäätös
ennen sen allekirjoittamista. Liian usein tarkistus
jää tekemättä.
Opas auttaa lukemaan ja tulkitsemaan taloyhtiön tilinpäätöstä. Se esittelee eri tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, liitetiedot ja tase-erittelyt) ja kertoo,
mitä niistä kannattaa tarkistaa.
Opas on tarkoitettu ennen kaikkea taloyhtiön
hallituksen jäsenille ja osakkaille. Sen on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

tilan tuotteiden markkinoinnissa, Markus Eerola kertoi.
Eerolat viljelevät 340 hehtaarin peltoalaa,
jolla kasvaa muun muassa syys- ja kevätvehnää, kauraa, ohraa, hernettä ja tattaria.

UUSIA OMINAISUUKSIA

METSÄÄN.FI -PALVELUUN
Metsäkeskuksen tuottamaan Metsään.fi
-palveluun on lisätty uusia, käytettävyyttä
parantavia karttaominaisuuksia. Metsänomistajat näkevät kartan nyt myös niistä
tiloista, joista ei vielä ole metsävaratietoja saatavilla. Palvelu on metsänomistajille
maksuton.
Metsään.fi -palvelun kartan voi suurentaa koko näytön kokoiseksi. Uusien
karttatyökalujen avulla kartalla voi mitata
etäisyyksiä ja pinta-aloja sekä tarkistaa
kartalta koordinaattipisteet. Myös mittakaavan muuttaminen ja pohjakartan vaihtaminen ilmakuvaksi onnistuvat. Kartta on
myös tulostettavissa A4 ja A3 kokoisena.
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Syysvehnän puinti täydessä vauhdissa.

Uusi jäsen 2015

PAAPPALAN TILA

on kehityksen kärjessä
Yksi tämän vuoden uusista Maanomistajain Liiton jäsenistä on
Paappalan tila Liedosta, Varsinais-Suomesta. Tilan omistaa Tarvasjoelta
kotoisin oleva maa- ja metsätalousyrittäjä Timo Laaksonen, 47.
TEKSTI Niina Huuhtanen KUVAT Niina Huuhtanen, Paappalan tila

Paappalan tilan isäntä Timo Laaksonen
päärakennuksen edustalla.

8
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P

aappalan tilan historia ulottuu vuoteen 1922, jolloin Timo
Laaksosen isoisä Sulho Laaksonen osti tilan, joka tunnettiin
tuolloin Pohjatalona.
Timo Laaksoselle Paappalan omistajuus
siirtyi vuosien 1987–1988 aikana, kun hän
osti tilan ja vuokrasi ympäröivää peltoa.

Hän oli tuolloin työharjoittelussa Pertti
Alakirrillä, jonka maataloustoiminta oli
suurta ja tehokasta tuohon aikaan – maitakin oli useita satoja hehtaareja.
Laaksonen kiinnostui maatalousyrittämisestä siinä määrin, että päätti ruveta
itsekin yrittäjäksi. Ensimmäinen työnään
hän rakensi kuivurin. Lisäksi hän teki am-
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Vehnä kipataan kolmen kuivurin yhteiseen monttuun.

Paappalan entinen navetta toimii nykyisin korjaamotilana.

matikseen metsurin töitä, taimikon hoitoa
ja ensiraivausta.

nivaa kanaa. Munatuotanto Munakunnalle
on noin 250 000 kg kananmunia vuodessa.

Muutosten aika

Kestävä kehitys osana toimintaa

90-luvun alku oli muutosten aikaa Paappalalle. Tuolloin siirryttiin lypsylehmistä
ja lihakarjasta nykyaikaiseen kasvien ja
viljan viljelyyn.
Vuonna 1993 Laaksonen osti ensimmäisen oman peltohehtaarinsa. Puutarhakasvien viljelyssä kokeiltiin muun muassa porkkanaa ja erilaisia vihanneksia,
mutta työmäärä alkoi kasvaa niin suureksi, että puutarhakasvien viljelystä päätettiin pian luopua.
Vuosina 1993–1994 Laaksonen hankki paljon maata, yhteensä 150 hehtaaria
kahden vuoden aikana. Suomi oli tuolloin
liittymässä Euroopan Unioniin, eikä monikaan uskaltanut tehdä suuria maahankintoja, mutta Timo Laaksonen näki siinä
mahdollisuuden. Investointi kannatti, sillä
nyttemmin hinta on jopa kuusinkertaistunut. Paappalassa onkin tehty tasaisesti
investointeja ja rakennutettu uusia rakennuksia sitä mukaa kuin on ollut tarvetta.
Vuonna 2009 Paappala laajensi munatuotantoon. Sopiva kanala löytyi Tarvasjoelta.
Tällä hetkellä kanalassa on noin 20 000 mu-

Nykyisin Paappalassa on omaa peltoa 450
ha ja vuokrapeltoa 550 ha. Pääviljelyskasvi on syysvehnä, ja sitä pyritäänkin viljelemään 50 prosenttia viljelypinta-alasta.
Muita viljelykasveja ovat kevätvehnä, ruis,
ohra, kaura ja ruokaherne.
Paappalassa on toteutettu lukuisia maatalouden kehityshankkeita, muun muassa
80-luvulla Kemiran lannoite- ja torjuntaainekokeita, joita hyödyntämällä on pystytty laadullisesti kehittämään viljelyprosesseja. Tämä on parantanut kannattavuutta ja kasvattanut tilakokoa.
Tilakoon kasvaessa on pystytty erikoistumaan ja keskittämään toimintoja, jolloin
esimerkiksi viljantuotannossa viljan laatu
ja puhtaus ovat parantuneet entisestään.
Samalla ekologisuus ja kestävä kehitys muodostavat tärkeän osan Paappalan toimintaa.
Metsää tilalla on noin 200 ha. Metsänhoito on Laaksosen sydäntä lähellä. Luonnonläheisyys on hänelle tärkeä arvo, ja onhan
hän koulutukseltaan metsätalousteknikko.
Metsänomistuksesta saatava vähäinenkin tulo sopii hyvin yhteen muun maata-
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loustoiminnan kanssa, jossa varsinainen
toimeentulo muodostuu muutenkin useasta lähteestä. Paappalan tilan metsät muodostuvat 50% kuusesta, 40% männystä ja
10% koivusta.
Paappala on laajentunut vuosi vuodelta
ja tila on pysynyt mukana maatalouden
muuttuvassa kehityksessä. Rakennuk-

Tilakoon kasvaessa on
pystytty erikoistumaan ja
keskittämään toimintoja,
jolloin esimerkiksi viljan
laatu ja puhtaus ovat
parantuneet entisestään.

Syyskuinen näkymä Paappalantieltä talouskeskukseen.

”Markkinatilanne on vaikea”
Timo Laaksonen näkee tämänhetkisen
markkinatilanteen vaikeana. Syy on yksinkertainen: hinnat ovat liian alhaalla.
– Miksi Suomessa, jossa viljelyolosuhteet ovat haastavat, viljoilla on aina
alhaisin hinta muihin Euroopan markkinoihin verrattuna, hän pohtii.
Suomalainen kuluttaja ei suostu maksamaan samaa hintaa viljasta kuin kuluttajat muualla Euroopassa.
– Tähän olisi saatava muutos, Timo
Laaksonen sanoo.
Tämän vuoden satoennusteita hän
luonnehtii vaihteleviksi.
– Syysvehnästä saadaan hyvä sato,
mutta esimerkiksi hernesato on mennyt täysin pilalle liiallisten sateiden ja
kylmyyden takia.

Tuonti- ja vientiyritys viljelijöille
sia on yli 50 ja lisää projekteja on tulossa.
Työntekijöitä tilalla työskentelee sesonkiaikana seitsemän. Hiljaisempana kautena
kanala työllistää yhden työntekijän kokoaikaisesti, osa-aikaisia on kaksi.

On vehnän puintiaika.

Timo Laaksonen on perustanut yhdessä
eräiden muiden viljelijöiden kanssa Agroy-nimisen yrityksen, jonka tarkoitukse-

na on toimia tuonti- ja vientiyrityksenä
viljelijöille. Yritykseen kuuluu 21 perustajajäsentä. Asiakkaita on noin 800.
Tällä hetkellä yritys tuo Suomeen lannoitteita. Tulevaisuuden tavoitteena on
viedä viljaa ulkomaille sekä tuoda kasvinsuojeluaineita Suomeen.
– Omilla markkinoilla voisimme vaikuttaa tuotteiden hintoihin ja sitä kautta kokonaiskulutukseen. Näin syntyisi samalla
säästöjä. Pyrimme toimimaan mahdollisimman suoraan, ilman välikäsiä.

Liiton jäseneksi tänä vuonna
Timo Laaksonen tuntee monia, jotka
ovat kuuluneet Maanomistajain liittoon
jo pitempään. Paappalan tila liittyi jäseneksi tänä vuonna.
Maanomistajain Liitossa on Laaksosen mukaan hyvää se, että liitto keskittyy ajankohtaisiin aiheisiin maanomistajan näkökulmasta. Myös Maanomistajalehti saa kiitosta.

Toiveitakin liiton suhteen löytyy.
Laaksosen mukaan Maanomistajain
Liiton tulisi edistää muun muassa tieasioita ja taistella turhaa verotusta vastaan. Kiinteistöveroa hän pitää täysin
vääränä verona.
– Kiinteistövero ei anna mitään maalla asuvalle. Jos asut kaupungissa, saat
kyllä esimerkiksi teiden aurauksen talvella, mutta maaseudulla kukaan ei tule
auraamaan teitäsi, vaikka maksaisit mitä veroa. Kiinteistön omistajaa ei saisi
rangaista, Laaksonen sanoo.
Maanomistajain Liiton jäsenmaksun
Timo Laaksonen maksaa mielellään.
– Se on järkevä ja kaikille samansuuruinen maksu, sitä paitsi maa- ja
metsätilan verotuksessa vähennyskelpoinen meno.
www.paappala.com
www.agroy.fi
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1946 - 1947

•”Maan luovuttajan opas”
ilmestyy
• Heinäkuun loppuun mennessä
1947 pakkolunastettu 40 000
tilaa, vapaaehtoisesti luovutettu
25 000, muodostamisvaiheessa
vielä 10 000

1949

1952–1953

• Lehden nimi muuttuu vuoden
alusta: uusi nimi on Maanomistaja
• Lex Nissinen N:o 2 saa liitolta
murskatuomion: Yksityismaan
jatkuva pirstominen ei enää voi
tulla kysymykseen

• Kommunistien uusi ”maareformi”:
eduskunnan maatalousvaliokunta
on käsitellyt aloitteen, joka sisältää
ehdotuksen laiksi maan hankinnasta
maan puutteessa oleville, lakialoite
ehdotetaan hylättäväksi

1940

1955

• MOL: rakennuslakiehdotusta korjattava
• Asutustoimintaa suunnitellaan
jatkettavaksi pakkolunastusta lisäämällä
• Maanomistajain Liitolle
valtakunnallinen yhdysmiesverkosto
• Maanomistajain lakiasiantoimisto
aloittaa toimintansa

1945

1948

• Liitolta vaatimus:
Luovuttajalle varattava
oikeus saada takaisin
maanhankintalain
tarkoituksiin tarpeettomiksi
osoittautuneet alueet

1950–1951

• Asutuspoliittinen rintama ei rauhoitu
• Asutusrahastoa kartutetaan uutta
asutustoimintaa varten
• ASO:ssa työskentelee jo 508
henkilöä, sosiaaliministeriössä 260,
valtiovarainministeriössä 86 sekä
opetusministeriössä 17 virkailijaa
• Valtion velkasitoumukset kelpaavat
tulo- ja omaisuusveron maksamiseen

Pariisin
rauhansopimus
1947

1961–1963

• MOL:lta uudet ohjeet: Tiealueen
luovuttajan ”Rautainen annos”
• Maanvuokrajärjestelmä uudistetaan
• Maanomistajain Liitto on hoitanut
yli 6000 tiekorvausasiaa
vuoden 1963 loppuun mennessä

1960

1950

• 8.3. Helsingin Messuhalliin
kokoontuu kolmatta tuhatta
maanomistajaa käsittelemään
asutuskysymystä
• Kokouksen yhteydessä
perustetaan Maanomistajain
Liitto – Jordägarnas Förbund
• Maamies-lehti aloittaa
ilmestymisen
• 5.5. Maanhankintalaki
säädetään

1958

• Uusi tielaki voimaan vuoden alusta
– kunnille helpotusta, kulut valtiolle
• Alkoholitutkimussäätiön kysely
juomatavoista: Maanomistajien ryhmään
kuuluvat naiset paheksuvat miesten
lievääkin, satunnaista päihtymystä

1954

• MOL vaatii
omaisuusverotuksen
lieventämistä

1956–1957

• Takaisin luovutetun
Porkkalan vuokra-alueen
maanomistusasiat kuntoon
• Maanomistajien
tietoimikunnilla tärkeitä tehtäviä
– uusia teitä rakennetaan
varsinkin työttömyystöinä

1959–1960

• MOL: Tilustielaki uudistettava
• Tilojen pirstoutuminen jatkuu
erityisesti perinnönjaossa pieniin,
elinkelvottomiin osiin

1964

• MOL vaatii: Pakkolunastuslaki
uudistettava ja maanjako-oikeuksien
asiaruuhka selvitettävä
• Uutta rataa 450 km, rataverkon
pituus kasvaa 5400 kilometristä
5850 kilometriin

Urho Kekkonen
valitaan
presidentiksi
1956

Suomi Euroopan
vapaakauppajärjestön
EFTA:n
liitännäisjäseneksi
1961

Jatkosota
päättyy 1944

MAANOMISTAJAIN
LIITTO
1945–2015
12
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KUVA SA-kuva

Poimintoja Maanomistaja-lehdestä

1968–1969

• Eduskunnan oikeusasiamies huomauttaa
tietoimitusten viivästymisestä
• Lakiehdotus rantakaavoituksesta valmistuu
• Pellonvarauslaki hyväksytään, sen
tarkoituksena on maataloustuotantoon
käytettävän pellon alan rajoittaminen

1971

• Rakennetaanko rannallesi –
mikä on rantakaava?
• Miten ympäristönsuojelun
hallinto järjestetään?

1973

• Maanomistajain
perusrakennusoikeus
uhattuna
• Maatilapolitiikka
taitekohdassa – pelätyt
voi- ja viljavuoret häviävät

1975

• Valtio ostaa luonnonsuojelualueita
• Sora-alueet pakettiin ilman
korvausta, maankäyttö- ja
korvausjärjestelmä esitetään
kumottavaksi, MOL kritisoi mietintöä

1977

1979

• Maapaketti hyväksytään kokonaisuudessaan
• Moottoriajoneuvojen maastokäyttöä
rajoitetaan
• Kohu kansallispuistoista
• Yhteiset tiet ja valtaojat eivät ole enää
yhteisessä omistuksessa, tilalle pysyvä
käyttöoikeus

• Vuotoksen altaan
rakentamista kiirehditään
• 56 maakauppaa
kielletty – maatilahallitus
evännyt luvan
maanhankintaoikeuslain
nojalla

1970

1965

• Rakennus- tai
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia
suojeleva laki voimaan
• Luonnonsuojelu laajenee,
tavoitteena on samalla puhtaan
ja viihtyisän elinympäristön
säilyttäminen ihmisille

1966–1967

• Suomen Maakeskus Oy
perustetaan – kiinteistönvälitystä
yhteistoiminnassa MOL:n kanssa
• Uusi maanvuokralaki voimaan
• Puitteet ulkoilulle ja
leirinnälle – komitea laatii
ulkoilulakiehdotuksen

1970

• Maatilojen rakenne parantuu
• MOL: Kuntien etuostooikeudesta enemmän haittaa
kuin hyötyä
• MOL julkaisee seitsemän
maankäyttöön liittyvää
näkökohtaa ympäristönsuojelun
pitkän aikavälin ohjelmaa varten

1972

• Kiinteistöille suunnitellaan
jätevesimaksua
• MOL esittää
ratkaisevia parannuksia
maakaasuverkkolakiin

1974

• Sukupolvenvaihdoseläkkeeseen muutoksia
• Yhtenäinen kiinteistörekisteri koko maahan
• Joka kymmenes pientila lopettaa, maatilat
suurenevat vähitellen

1976

• Eduskunnalle annettu
ns. maapaketti on
kehittymässä puhtaaksi
arvovaltataisteluksi
• Etuostolaki voimaan

1978

• Soranottoon vaaditaan lupa
• Huonoja peltoja metsitetty tällä
vuosikymmenellä lähes 70 000 ha
• Luonnonsuojelulailla puututaan
yksityismaan käyttöön
• Päätoimisilla viljelijöillä on puolet
tiloista ja 70% pelloista
• Vuokrapeltoja viljelyksessä yli 8%
viljellystä peltoalasta

14
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KUVA Keijo Kääriäinen

Suomen ja Euroopan
talousyhteisön EEC:n
vapaakauppasopimus
1973

1981

1983

• Uusi kalastuslaki
voimaan
• Ympäristöministeriö
aloittaa toimintansa

• Tuuletusta kaavoitusja rakennustoimeen:
MOL:n lausunto
byrokratiatyöryhmän
mietinnöstä
• Ennätysmäärä
sukupolvenvaihdoksia

1985

• Jokamiehenoikeudet
laajenemassa, MOL kannattaa
vakiintuneen maantavan
säilyttämistä
• Ympäristöministeriö:
8000 km rantaa rakennuskieltoon

1987

1989

• Maatalous 2000
komitea:
128 000–134 000
tilaa vuonna 2000,
keskipeltoala 17 ha

• Peltojen
sähkölämmitys
jouduttaa satoa
• Golfista
vaihtoehto
maankäytölle?

1991

• Osa-aikaviljelijät eivät ole
harrastelijoita
• Kunnat maan rohmuajina,
MOL: maatilatalouden käyttöön
tarkoitettu maa suojattava
kunnan etuostolta täydellisesti

1993

• Kiinteistöjen
ulkomaalaisomistus vapautuu
• Kunniamitali Säätytalon
korjaukselle
• Keskustelu Euroopan
Yhteisön jäsenyyden
vaikutuksista syvenee

1990

1980

1980

• Ympäristövuosi
• Maatalouden rakennepoliittinen
toimikunta: Maatilojen
kokonaismäärä ei saa vähetä
• Kysymys maaomaisuuden
yhteiskunnallistamisesta eli
sosialisoinnista nousee esiin
soranottolain yhteydessä

1982

• Maa-aineslaki voimaan
• Maanomistajain
Liitto osakkaaksi
Maanomistajien
Arviointikeskukseen

1984

• Ympäristöministeriön
valmistelema luonnos
vaarantaa turvetuotannon
• Rakennussuojelulaki
saa lopullisen sisällön

1986

• Maatilojen velat kaksinkertaistuneet 1980-luvulla
• Peltopolitiikka käännekohdassa:
uuden pellon raivaus tulossa
luvanvaraiseksi
• Koskiensuojelulaki murentamassa
omistusoikeutta

1988

• Myyntivoittoverotus
kiristyy
• Erityinen kiinteistövero
suunnitteilla
• Kolmen vuoden jatko
pellonraivausmaksulle

1990

• 25.4.1990 – Musta päivä
maanomistajille: hallituspuolueet
hyväksyvät maapaketin,
Espoon kaupunginvaltuusto päättää
ryhtyä pakkolunastustoimiin
Leppävaaran alueella
• Pellon hinta kääntyi laskuun

1992

• Kateuspykälä rantatonttikauppaan:
lääninhallitus voi estää kaupan, jos
hintataso liian korkea? MOL: Tällainen
hintojen säännöstely ei kuulu nykyaikaan
• MOL vaatii maanhankintaoikeuslain
kumoamista. Maan hankkimisen on
oltava vapaata Suomen kansalaisille

Neuvostoliiton
hajoaminen
1991

Suomi siirtyy
kesäaikaan
1981
Mauno Koivisto
valitaan
presidentiksi 1982

16
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Suomi Euroopan
vapaakauppajärjestön
EFTA:n täysjäseneksi
1986

Idänkaupan
romahtaminen
ja lamavuodet
1990-luvun alussa
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KUVA Janne Lehtinen

Suomi Euroopan
Neuvoston jäseneksi
1989

1994

• Ympäristönsuojelun professori
Pekka Nuorteva: Rantojen rauhoitus
ei ole ympäristönsuojelua
• Rakennussuojelutapausten
ratkaisuoikeus
ympäristöministeriölle

2002

1999

1997

• Naturasta
noin 850 valitusta
korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

• Rakennushistoriallisen
jaoksen perustava
kokous 26.3.1997

• Kansalaiset mukana maankäytön
suunnittelussa, esimerkkeinä
Kerava–Lahti-oikorata ja
Helsinki–Turku-moottoritie.
• METSO-toimikunnan esitys
korostaa vapaaehtoisuutta
monimuotoisuuden turvaamisessa

2006

2004

2008

• Rakennusperintöön
liittyvä tieto yhdestä
verkkopalvelusta
Rakennusperintö.fi
• ELO:n yleiskokous
Helsingissä

• Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuusohjelman (METSO)
kaikki uudet suojelun
keinot käynnistyvät
• CAP-uudistus: MOL ei kannata
tukioikeuksien siirtoa ilman maata

• Joka kymmenes
suomalainen
omistaa peltoa
• MOL:lla ”Vapaaehtoisen
suojelun edistäminen”
-hanke

2000

1995

• Verotus tasaa
EU-maiden
maatalouden eroja

2001

1998

• Omistusoikeus huomioidaan
EU:n perusoikeuskirjassa
• Haja-asutuksen jätevesimääräykset
kiristyvät, muutostyöt kiinteistöjen
maksettaviksi
• Metsät siirtyvät entistä enemmän
kaupunkilaisomistukseen,
naisten omistusosuus kasvaa

• Maanomistajain liitto vaatii,
että Natura 2000 -ohjelma on
valmisteltava uudelleen
• Pellon markkinahinnan
tasapaino on löytynyt

2003

• Rakennusperinnön vuosi
• Lakimuutos ei tuo selvyyttä
liito-oravakysymykseen

2005

• Meluhaitat mukaan
tietoimitusten korvauksiin
• Etuosto-oikeuden
käyttämiselle vaaditaan
perusteltu syy, kuntastrategia
ja yleiskaava eivät riitä

2007

• MOL vaatii selvyyttä
tilatukeen
• Uudella teknologialla
peltojen ravinnepäästöt
hallintaan

Finanssikriisi
alkaa 2008

Martti Ahtisaari
valitaan
presidentiksi
1994

18
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Tarja Halonen
valitaan
presidentiksi
2000

Eurot otetaan
käyttöön 2002
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KUVA Shutterstock

Suomi liittyy
Euroopan
unionin
jäseneksi 1995

2012

2010

2014

• MOL:n teemana
uusiutuva energia:
Hakkeesta lämpöä ja
tuulesta valoa

• Maanomistajain liitto julkaisee
oppaan ”Vapaaehtoinen suojelu ja
luonnonhoito metsissä ja pelloilla”
• MOL kaivoslain uudistamisesta:
maanomistajan oikeudet turvattava
ja korvaustason oltava riittävä

• Hiilijalanjäljet Suomessa:
Kokonaispäästöt kasvavat
selvästi maaseutumaisilta
alueilta kaupunkimaisille
alueille

MAANOMISTAJAIN LIITTO

2010

2009

• MOL ottaa kantaa hajaasutusalueen jätevesijärjestelmiin,
korjausrakentamisen
energiatehokkuusvaatimuksiin,
jokamiehenoikeuksiin ja
luonnonsuojeluun

2011

• Pellonvuokrasopimukset
jopa 20-vuotisiksi
• MOL: Metsätalousyrittäjyyden
edellytyksiä parannettava

2013

• Jokamiehenoikeus puhuttaa:
Mitä se on ja mitä se ei ole

Maanluovutuksesta
TILATUKIOIKEUKSIIN

2015

• Jo kolmannes
peltoalasta on
vuokrattua

M

aanomistajain Liiton syntysa- päristöstä.
nat lausuttiin 8.3.1945 Helsingin
Euroopan unionin jäsenyyden myötä mustia
Messuhallissa pidetyssä suures- pilviä taivaalle toivat erityisesti Natura 2000 -suosa kansalaiskokouksessa. Edus- jeluhankkeet sekä myöhemmin tilatukioikeuksikunnassa oli valmisteilla maanhankintalaki, jo- en siirtyminen omistajilta pellon vuokraajille.
ka herätti suurta levottomuutta maanomistajien
Tietolaarista tippunutta
keskuudessa.
Sodasta johtuva asutustoiminta myönnet- Maanomistajien edunvalvontatyössä kertyneestiin sinänsä tarpeelliseksi myös
tä tiedosta on saanut nauttia
maanomistajapiireissä, mutta
koko Suomen kansa. Yksi Yleisradion suosikkiohjelmista oli
haluttiin välttää tuotantokelpoisten vanhojen viljelmien
”Maamiehen tietolaari”. Maanomistajain Liiton pitkäaikainen
liiallista pirstomista ja elintarviketuotannon vaarantamista.
toimitusjohtaja Alpo Varjola
Tärkein tavoite
Maanhankintalain toimeenpaoli tämän sunnuntaiaamujen
on maan
nossa vaadittiin kohtuullisuutta
vakio-ohjelman asiantuntijana,
yksityisomistuksen
ja ohjelmassa käsiteltyjä kysyja tasapuolisuutta.
säilyttäminen
Näitä tavoitteita ajamaan pemyksiä referoitiin myös Maanrustettiin Maanomistajain Liitto,
omistajassa. Esimerkiksi kesäjosta tuli niiden maanomistajien etujärjestö, jotka kuun 1966 lehdessä nimimerkki ”Vanhapoika”
joutuivat luovuttamaan maata asutustarkoituk- tiedusteli, onko valtio velvollinen hankkimaan
siin muun muassa siirtolaisille.
uuden tontin, kun nimimerkin tontti oli maanAsutuskysymysten jälkeen tärkeimmiksi tien oikaisussa mennyt kahtia.
tehtäviksi nousivat maanteiden, rautateiden ja
Varatuomari Kari Kyttälä jatkoi Varjolan jalanvoimalinjojen rakentamiseen liittyvät korvaus- jäljissä myös Maamiehen tietolaarissa. Kyttälä oli
asiat. Liiton ympärille muodostettiin toimikun- asiantuntijavastaajana vuodesta 1983 alkaen aina
tia ja yhdysmiesverkosto koko maahan. Vuon- ohjelman päättymiseen asti vuonna 2001. Kestona 1955 perustettiin oma lakiasiantoimisto ja aiheita olivat yksityistieasiat ja rajariidat.
vuonna 1966 kiinteistövälitystoimisto Suomen
Työtä riittää 2000-luvullakin
Maakeskus Oy.
1970-luvulla tiekysymysten rinnalle alkoivat Maanomistajien oikeuksia yritetään yhä nakernousta kaavoitusasiat sekä luonnonsuojelu. Liit- taa milloin miltäkin nurkalta. Maanomistajain
to korosti lausunnoissaan maanomistajan oi- Liitto jatkaa työtään maanomistajien edunvalkeutta hyödyntää omaisuuttaan, mutta toi esille vojana ja neuvojana. Tärkein tavoite on edelleen
myös vastuun ja omistajien halun huolehtia ym- maan yksityisomistuksen säilyttäminen.
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KUVA Janne Lehtinen

Sauli Niinistö
valitaan
presidentiksi
2012

20

Toiminnanjohtaja
Tuija Nummela
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PILAPIIRROKSET

Maanomistaja-lehti ilahdutti lukijoitaan vuodesta 1964 aina yhdeksänkymmentäluvun
alkuun saakka pilapiirroksilla. Nimimerkin Kaks/. takana lienee Lauri Kaksonen.
Tässä muutama herkkupala vuosien varrelta.

22
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Itä-Karjalaisia evakoita matkalla Suomea kohti.
Manssila-Uuksu 1944

MAAMIEHEN TIETOLAARIN
muistavat melkein kaikki

Yleisradion Radio Suomen ohjelma Maamiehen Tietolaari veti kuulijoita radion ääreen yli neljänkymmenen vuoden ajan.
Maanomistajain Liiton toimitusjohtaja Alpo Varjola vastasi tietolaarin kysymyksiin vuosina 1958-1976.
Varatuomari Kari Kyttälä
aloitti asiantuntijavastaajana
1983. Hän oli mukana ohjelman loppuun saakka vuoteen
2001. Kyttälä toimi sen jälkeen asiantuntija pari vuotta
Jokamiehen tietolaarissa, kunnes ohjelmatyyppi tuli tiensä
päähän vuoden 2003 alussa.
Kari Kyttälän kirja Tietolaarista tippunutta
ilmestyi vuonna 1999.

AHNEITA ISÄNTIÄ JA
KIITTÄMÄTTÖMIÄ EVAKKOJA

Taiteilija Pekka Koivulainen suunnitteli 1960-luvun alussa Maanomistajain
Liitolle tunnuksen, jossa M-kirjain on sijoitettu kruunumaisena O:n ja L:n
yläpuolelle ja L on tyylitelty esittämään jokaiselle maanomistajalle tuttua ja
läheistä aihetta, tiluskuviota.

Talvisodan seurauksena lohkottiin
ensi kertaa maita siirtoväelle
Tasan 75 vuotta sitten, syksyllä 1940, alkoivat viranomaiset panna toimeen talvisodan seurauksena
asuinseutunsa jättäneen siirtoväen asuttamiseksi säädettyä pika-asutuslakia. Yli 400 000 evakkoa täytyi
asuttaa sodan hävinneessä yhteiskunnassa, joka oli jäämässä suurvaltojen väliin.
TEKSTI Tuomas Tepora KUVAT SA-kuva

MAANOMISTAJAIN LIITTO
LUKUINA
JÄSENMÄÄRÄ noin 1000
Rakennushistoriallisessa jaoksessa
noin 160 jäsentä
Liiton jäsenet ovat eturivin maaja metsätalousyrittäjiä, jotka
kehittävät tilaansa monipuolisesti
ympäristöä ja kulttuurihistoriallisia
arvoja kunnioittaen

3%

Suuntaa antavat keskimääräiset PINTA-ALAT *)
• Kokonaisala 600 ha
• Peltoa 100 ha
• Metsää 500 ha
• Vesialueita 100 ha
Tilakoot vaihtelevat suuresti, peltoa jopa
tuhat hehtaaria, metsää useita tuhansia,
vanhoja rakennuksia useita kymmeniä
*) Eivät sisällä kolmea suurinta
institutionaalista omistajaa.
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19 %

42 %
36 %

Y

li puolet Karjalan evakoista
sai toimeentulonsa maataloudesta. Merkittävä osa maataloussiirtoväestä oli itsenäisiä
pienviljelijöitä, joille pyrittiin korvaamaan
sodassa koitunut menetys mahdollisuudella jatkaa omaa elinkeinoaan.
Kesäkuussa 1940 säädetyn lain toimeenpano keskeytyi kesällä 1941, kun sota jälleen
alkoi. Siihen mennessä Suomeen oli kuitenkin ehditty perustaa 13 000 uudistilaa, mikä
vastasi reilua kolmannesta laille asetetusta

tavoitteesta, joka oli 35 000 tilaa.
Monet evakoista lähtivät vuodesta 1942
lähtien takaisin Karjalaan palatakseen
jälleen syksyllä 1944. Valtaosa talvisodan
jälkeen perustetuista tiloista sijaitsi EteläSuomessa.
Maita lohkottiin valtion, kuntien, seurakuntien, yhtiöiden ja yksityisten maista.
Mutta jo ennen kuin asutus- ja viljelystilojen jako pääsi käyntiin, olivat tunteet
roihunneet paikallistasolla. Yksi näkyvimmistä ”talvisodan hengen” varjopuolista

löytyykin evakkojen ja heitä vastaanottaneiden pitäjien asukkaiden aika ajoin tulehtuneista suhteista.

Tunteet kävivät kuumina
Talvisodan aikana Suomessa kootut mielialaraportit sekä jälkeenpäin kerätty
muistitieto tarjoavat oivan tirkistysaukon
niihin moniin kahnauksiin, kireisiin tunnelmiin – mutta myös rakentaviin kokemuksiin – joita Suomen historiassa ennen
näkemätön väestön nopea siirto aiheutti.

Evakkojen hyvästit kotipaikalleen. Suistamo 1944

Talvisodan yhteishenki on hieman kliseemäinen kertomus puolustustaistelusta,
mutta merkittävältä osin se kuvaa mainiosti
aikalaiskokemusta samassa veneessä keikkumisesta. Siirtoväen saapuminen kolmessa
erässä luovutetusta Karjalasta länteen tuotti
kuitenkin ongelmia erityisesti maaseudulla,
jossa isot ihmismäärät uhkasivat horjuttaa
paikallista asukasrakennetta.
Liikkuvaan väestöön suhtauduttiin
yleisesti ennakkoluuloisesti jo ennen kuin
mahdollista maanjakoa oli ehditty alkaa
suunnitella. Uhrautuva hädänalaisten
auttaminen jäi usein viranomaisten järjestämäksi huolloksi, propagandaksi ja
kauniiksi eleiksi – käytäntö oli karumpi.
Evakot pyrittiin asuttamaan nopeasti
kokoamispaikoista yksityismajoitukseen,
josta isäntäperheet saivat vaatimatonta
korvausta valtiolta.

”Orjamarkkinat”
Evakkotarinoihin on jäänyt elämään lukemattomia kuvauksia ”orjamarkkinoista”,
joissa isännät ja emännät valitsivat itselleen sopivimpia asukkeja. Suurperheet jäivät usein ”huutolaisten” nimenhuudossa
viimeisiksi.
Paikalliset ihmiset mielsivät hyvin yleisesti kotinsa menettäneen siirtoväen työtä
vieroksuviksi laiskureiksi, mistä paikalliset mielialantarkkailijat jatkuvasti raportoivat. Monien isäntien mielestä toisten
26
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Itä-Karjalaisia evakkoja syömässä. Äänislinna 1944

nurkissa asuvien ihmisten kuului tehdä
mitä pyydettiin vailla sen kummempaa
korvausta, kun taas evakot kokivat olevansa olosuhteiden uhreja, joille nimenomaan
kuului korvaus menetyksistä. Ruoasta kyllä maksettiin, mutta ilmaista työtä ei monikaan halunnut tehdä. Saivathan isännät
korvauksen valtiolta!
Usein kävi niin, että evakot pyrkivät
ikään kuin jatkamaan oman tilan pitoa: jos
karjaa tai hevonen oli saatu evakkotaipaleelle mukaan, sopi käyttöön saatu navetan
tai tallin nurkka auttavasti siihen. Hevosen
pakko-otolta välttyneet evakot saattoivat
tehdä palkkatöitä ympäri pitäjän peltoja.
Toisten armoille joutuminen oli kuitenkin
monille kova paikka. Kotiseudullaan palkkatyötä tehneitä evakkoja saatettiin haukkua kaksin verroin kuhnureiksi, sillä monetkaan eivät heti asuinsijoiltaan repäistynä olleet halukkaita alkamaan töitä aikaisempaa
selvästi huonommalla palkalla.

Suhtautuminen evakkoihin
Sodan aikana, ennen kuin mitään pysyviä asumisjärjestelyjä oli tehty, työmotivaatio olikin toisinaan alhainen. Siihen
vaikutti se, että monet tilalliset pyrkivät
hyötymään ristikseen tulleista evakoista
taloudellisesti. Hyvin yleisesti viranomaisille raportoitiin elintarpeista pyydetystä
ylihinnasta ja vaikkapa tilalla teetetyistä
rakennustöistä.

Sodan jälkeen elämään jäänyt mielikuva siitä, että isot ja keskisuuret tilat suhtautuivat nihkeimmin siirtoväkeen, ei
näyttäisi olleen täysin tuulesta temmattu.
Saattoi nimittäin olla, että monet talolliset
pelkäsivät oman taloutensa ja suhteellisen
asemansa puolesta paikallisyhteisössä.
Pahimpia olivat ”keskivarakkaat”, kirjoitti eräs mielialantarkkailija Lievestuoreelta. Monien evakkojen kokemus siitä,
että vaatimattomammat tilat suhtautuivat heihin myötätuntoisemmin ja vieraanvaraisemmin saattaa sisältää enemmänkin kuin totuuden siemenen.
Pientilallisilla ei ollut niin paljon menetettävää kuin varakkaammilla eikä statuskaan kärsinyt – sitten kun siirtoväelle
jaettiin tiloja, ei ennestään pienten tilojen
omistuksiin koskettu. Sormella osoittelu
vauraampia maanomistajia kohtaan onkin hieman yksisilmämäistä, sillä alemmissakin yhteiskuntaryhmissä osattiin
paheksua evakkojen hyysäämistä. Asutuskeskuksista nimittäin toisinaan kerrottiin
evakkojen saamaan avun kiukustuttavan
kaupunkien vähävaraisia.

Ryssittelyä ja muuta nimittelyä
Oma lukunsa on karjalaisten kohtaama
”ryssittely”, josta suurimman osan saivat
osakseen ortodoksiset karjalaiset. Viholliseen samastamista yleisempääkin oli
evakkojen nimittäminen ”valkomustalai-

Evakkoja Kannaksen Johanneksen pitäjästä. Mikkeli 1944

siksi”, jolla korostettiin evakkojen irtolaisuutta. ”Mitäs lähditte kiertämään?”
Erikoistapauksen muodostavat ruotsinkieliset seudut. Jatkosodan jälkeen
nimittäin päätettiin, ettei paikallisia kielisuhteita saanut muuttaa kuin nimeksi.
Talvisodan jälkeen sen sijaan karjalaisia
asutettiin tasaisesti myös enemmistöltään
ruotsinkielisiin pitäjiin. Pika-asutuslain
säätämisen jälkeen syksyllä 1940 tämä herätti ankaria, joskin ymmärrettäviä vastalauseita rannikoilla. Mikäli välirauhan
(1940–41) aikaiset järjestelyt olisivat jääneet pysyviksi, olisi se muuttanut Suomen
paikallisia kielisuhteita melkoisesti.
On muistettava, että viranomaisille
koostetut mielialaraportit raportoivat tarkoituksensa mukaan epäkohdista. Siksi aikalaisaineistoista välittyvä kuva myötätunnon puutteesta karjalaisia kohtaan on hieman ylimitoitettu. Toki evakot saivat osakseen myös sympatiaa ja apua. Elinikäisiä
ystävyyssuhteita solmittiin ja etenkin kouluikäiset evakot integroituivat nopeastikin
uusille seuduille. Siirtoväen muisteluihin
on kertynyt paljon legenda-aineistoa, jossa
vastakkainasettelu ”ahneiden” isäntien ja
”kiittämättömien” sekä ”laiskojen” evakkojen välillä on alkanut elää omaa elämäänsä.

Jatkosodan jälkeinen maanhankintalaki
Talvisodan ja välirauhan aikaiset siirtoväen ja paikallisten väliset suhteet ovat

Evakkoja Kotkassa. 1939

jääneet jatkosodan ja tammikuussa 1945
säädetyn maanhankintalain varjoon. Jatkosodan jälkeisistä muutoksista tuli pysyviä, kun taas talvisodan seurauksia on
tapana tarkastella korkeintaan esivaiheena 1940-luvun lopun muutoksille. Kuitenkaan talvisodan päätyttyä evakuointeihin
ei suhtauduttu väliaikaisratkaisuna.
Maanhankintalaki oli selvästi järeämpi
kuin pika-asutuslaki, sillä sen piiriin kuuluivat siirtoväen lisäksi eri ehdoin sotainvalidit, sotalesket, sotaorvot, perheelliset
rintamamiehet sekä esimerkiksi maataloustyöväki, joka oli maanhankintalain
seurauksena menettänyt toimeentulonsa.
Eräissä tapauksissa myös ennestään toimeentulon kannalta liian pieniksi katsottujen tilojen haltijat saattoivat lisätä viljelyalaansa lain perusteella.
Ensisijainen maanluovuttaja oli etupäässä valtio ja toissijaisina yritykset ja
yksityiset maanomistajat. Kaikkiaan uusia tiloja ja rintamamiestontteja lohkottiin
yli 120 000 kappaletta. Lohkotuista pelloista 70 prosenttia meni siirtoväelle.
Valtaosa pelloista tuli yksityisiltä maanomistajilta, joista suurin osa oli vapaaehtoisesti myytyä peltoa. Evakoista monet jouduttiin asuttamaan myös ns. kylmille tiloille, jossa kaikki oli raivattava alusta lähtien.
Eniten yksityiset joutuivat luovuttamaan maata Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Satakunnassa ja Uudellamaalla,

joissa seudusta riippuen vajaasta neljänneksestä jopa kolmannekseen uusista tiloista muodostettiin yksityiselle maalle.
Pohjois-Suomessa puolestaan selvästi yli
puolet luovutetusta maasta tuli valtiolta.
Itä-Suomessa puolestaan maita saatiin
poikkeuksellisen paljon yrityksiltä.

Miksi tunteet kuohuivat
Mielenkiintoista onkin, että jo talvisodan
aikana, samaan aikaan kun kotirintamalla
eläteltiin toiveita Ruotsin tai länsimaiden
avulla saavutettavasta torjuntavoitosta,
ja ennen maiden lohkomista, juuri nämä
Etelä-Suomen suhteellisesti vauraat rintamaat kokivat karjalaisten saapumisen
kaikkein raskaimpana taakkana.
Maanomistusrakenne selittänee, miksi
sodan jälkeen tunteet kuohuivat: esimerkiksi Etelä-Hämeessä oli vanhastaan suurtiloja
ja vasta hieman aikaisemmin tilansa lunastaneita entisiä torppareita, kun taas Kannas
oli pientilavaltaista seutua. Nyt vanha eteläsuomalainen rakenne uhkasi säröytyä.
Ilmeisesti tämä mentaliteettiero näkyi
jo sodan aikanakin ihmisten välisessä
kanssakäymisessä.
Kirjoittaja on historioitsija Helsingin yliopistossa. Artikkeli perustuu hänen teokseensa Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota (WSOY), joka ilmestyy syksyllä
2015. Artikkelissa on käytetty lähteenä myös Heikki
Wariksen ym. teosta Siirtoväen sopeutuminen (1952).
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Teho-Taneli seikkaili Työtehotietoa-lehdessä usean vuoden ajan vuodesta 1946 alkaen.

Julkaisemme ohessa Maanomistajain Liiton jäseniä Aarno Liuksialan kuvaamina.

Karikatyristi kuvasi

MAASEUDUN ARKEA
Aarno Liuksiala on kautta aikojen yksi Suomen tuotteliaimmista sarjakuva- ja
karikatyyripiirtäjistä, vaikka hän teki varsinaisen ammattityönsä pääosin muilla aloilla.
Eriaiheisia piirroksia ”Liuska” teki erityisesti maaseudun arjesta metsä etualalla.
TEKSTI Pekka Virtanen KUVAT Aarno Liuksiala

Monelle takavuosien Maanomistajain Liiton jäsenelle liikkuvainen Aarno Liuksiala oli vähintäänkin puolituttu, mikä osaltaan madalsi kynnystä liiton karikatyyrisarjan kokoamiseen.

Pöllinen ja Metsä-Eemeli tulivat tutuksi
Liuksialan kynästä syntyi satoja sarjakuva- ja muita piirrossarjoja johtohahmoi28
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naan Pöllinen sekä Metsä-Eemeli. Eriaiheisia piirroksia ”Liuska” teki erityisesti
maaseudun arjesta metsä etualalla.
Pöllinen ja Metsä-Eemeli eivät nykyaikana tule eteen kovinkaan usein, mutta esimerkiksi Helsingin monissa osakunnissa,
Suomalaisella Klubilla, Mikkelin Klubilla,
Pressiklubilla, Hietalahden Lions Clubilla
ja Laulumiehissä karikatyyrejä näkee tä-

näkin päivänä. Samaan jatkumoon kuuluu
myös Maanomistajain Liiton karikatyyrikokoelma.

Mukana liiton kokouksissa
Heikki Talvela muistaa yhä hyvin, kuinka
21 kuvan kokoelma konkreettisesti syntyi.
Liiton hallituksen kokoukset pidettiin
Laulumiehissä, jonka seinillä oli entuu-
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MAANOMISTAJAIN
LIITTO
Hallitus 1945-2015
PUHEENJOHTAJA

Liittovaltuusto 1945-2002
VARAPUHEENJOHTAJA

PUHEENJOHTAJA

VARAPUHEENJOHTAJA

TOIMINNANJOHTAJA

2015

2010Eine Rosenberg-Riihimäki
2010

2007-2009
Björn von Konow
2006 Thomas Frankenhaeuser
2002-2005
Björn von Konow
2001 Thomas Frankenhaeuser

2000

1997-2000
Matti Syrjänen
1994-1996
Pentti Mäki-Hakola

destaan pitkä rivi Liuksialan piirroksia
kuoron jäsenistä.
Maanomistajain Liiton toimitusjohtaja
Alpo Varjola kuului Laulumiesten kuoroon ja kutsui kokouksiin sivustaseuraajaksi myös kuoron jäsenenä olleen Liuksialan. 1960-luvun puolivälistä lähtien hän
luonnosteli kokouksissa nopeasti ilmeikkäät piirrokset, joita hän vielä kotonaan
viimeisteli ja kehystytti asuintalonsa katutasolla sijainneessa kehystämössä.

Kynälle oli käyttöä
Varsinaiseen työhön liittyneen ”piirustelun” lisäksi syntyi huikea määrä muuta
tuotantoa kuten exibriksiä, vaakunoita,
mitaleita sekä yritys- ja yhteisömerkkejä.
Jälkimmäisistä esimerkkeinä ovat muun
muassa Metsäntutkimuslaitoksen, 4H:n ja
Kansaneläkelaitoksen merkit.
Yhdessä kokouksessa tai muussa tapaamisessa istuessaan Liuksialan muistiinpanonpapereille saattoi syntyä kymmeniä
hahmotelmia osallistujista ja muista aihelmista. Kynälle oli käyttöä.
Kuvataiteilun lisäksi Aarno Liuksiala oli
mukana elokuvien käsikirjoittajana ja ohjaajana sekä näyttelyiden tekijänä. Myöhemmin Liuksiala teki myös öljyvärimaalauksia.
Kaiken kaikkiaan eri aikoina Maanomistajain Liitossa olleista jäsenistä saattaa olla nyt
tunnettujen lisäksi lukuisia muitakin karikatyyrejä aina 1910-luvun lopulta lähtien.
30
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1990

AARNO LIUKSIALA
syntyi Helsingissä 7.3.1903
ja valmistui Helsingin
Maanviljelyslyseosta
ylioppilaaksi vuonna 1921.
Metsänhoitaja hänestä tuli
1925 ja ylimetsänhoitaja 1965.
Metsälehdessä Liuksiala oli
vuodesta 1935 vuoteen 1968
eläkkeelle siirtymiseensä
asti. Kuvataiteita hän harrasti
viimeisiin päiviinsä aina
vuoteen 1988 saakka.

2007Thomas Frankenhaeuser

2007Tuija Nummela

2006 Björn von Konow
2002-2005
Thomas Frankenhaeuser
2001 Björn von Konow
1999-2000
Thomas Frankenhaeuser

2001-2002
Pekka Hintikka
1999-2000 Ralf Karell

1994-1998
Mårten Weurlander

1995-1998
Thomas Frankenhaeuser

1996-1998 Osmo Hirvonen

1983-1993
Pentti Mäki-Hakola

1985-1994
Einari Nieminen

1983-1994
Sampsa Aaltio

2001-2002 Heikki Pohjala
1999-2000 Pekka Hintikka

1995 Pentti Heikkilä

1981-1984
Kauko Salovaara

1969-1993
Heikki Talvela
1980

2001-2006
Maria Konsin-Palva

1983-2000
Kari Kyttälä

1982 Esko Kiviniemi vt.

1977-1980 Leo Häppölä

1969-1976
Niilo O. Puolakka
1970

1967-1968
Niilo O. Puolakka

1953-1982
Niilo Kosola

1967-1981 Tor Nymalm

1967-1968 Taavi Vilhula
1963-1966
Niilo O. Puolakka

1960-1966
Reino Syrjänen

1956-1966
Axel Charpentier

1960

1950-1981
Alpo Varjola

1958-1962
Rurik Pihkala
1956-1957 K. J. Ellilä
1952-1954
Axel Charpentier

1945-1959
Väinö Jaakkola
1950

1945-1952
Aku Korvenoja

1945-1955
Artturi Hiidenheimo

1945-1951
Lars Björkenheim

1945-1949
Artturi Somersalo

1945

Maanomistajain Liiton hallitus järjestäytymiskokouksessaan joulukuussa 1966.
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työkykyä ja tarvittaessa jämäkkää oikeuksien puolustamista.

Monipuolista palvelua
Arviointikeskuksella on palveluksessaan
kokeneita AKA-pätevyyden omaavia kiinteistöarvioitsijoita sekä kiinteistö- ja ympäristöoikeuteen perehtyneitä lakimiehiä.
Lakimiehet hoitavat laajasti kaikkia
kiinteistö- ja ympäristöoikeuteen kuuluvia toimeksiantoja neuvonnasta oikeudenkäynteihin koko maassa. Viime vuosina Arviointikeskus on panostanut myös
maa- ja metsätilojen erityiskysymyksiin.
Arviomiehet edustavat maanomistajia
silloin, kun maanomistaja tarvitsee asiantuntevan näkemyksen kiinteistön arvosta
tai kiinteistölle aiheutuneista haitoista tai
vahingoista esimerkiksi kiinteistöä lunastettaessa, myytäessä tai jaettaessa. Uusina
palvelumuotoina ovat ns. yhdyskuntateknisestä rakentamisesta maanomistajalle aiheutuvien vahinkojen ja haittojen arviointi.
Kunnat rakentavat vesijohto- ja viemärilinjoja maanomistajien maille. Arviointikeskus hoitaa johtimien vetämisestä
maanomistajalle aiheutuneiden menetysten korvausarvioinnin ja avustaa maanomistajia tuulivoimasopimusten laatimisessa ja korvausneuvotteluissa.
Arviointikeskus hoitaa toimeksiantoja
koko maassa.

MAANOMISTAJIEN
ARVIOINTIKESKUS

Juuret

suomalaisessa

maaperässä
Maanomistajien Arviointikeskuksen
juuret ovat lujasti suomalaisessa
maaperässä. Se perustettiin vuonna
1962 valvomaan maanomistajien
etua vesirakennushankkeissa.
TEKSTI Lauri Pakka, Toimitusjohtaja,
Maanomistajien Arviointikeskus

Y

htiön perustamiselle oli selkeä
tilaus, koska maasta puuttui
tarvittava asiantuntemus, kuten
yhtiön perustamiskirjassa todetaan. Sittemmin yhtiö laajensi toimintaansa
muihin lunastushankkeisiin, esimerkkeinä
tiet, radat, maakaasu ja luonnonsuojelu.
Yhtiön lakimiehet ovat hoitaneet kiinteistö- ja ympäristöoikeuteen kuuluvia
lakiasioita vuosikymmeniä.

SELKEÄ TYÖNJAKO

Osaamista tarvitaan

32
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Yhteiskunta tarvitsee entistä
runsaammin maanomistajan
omaisuutta omiin tarkoituksiinsa.
KUVA Taika Wiikari

Yhteiskunta tarvitsee entistä runsaammin
maanomistajan omaisuutta omiin tarkoituksiinsa. Kiinteistöjä koskeva lainsäädäntö on monisyistä ja alati muuttuvaa.
Maanomistajia koskeva päätösvalta on
keskittymisen myötä usein etäällä, jolloin
päättäjillä ei ole paikallistuntemusta asioista päätettäessä.
Yhteiskunnallisen murroksen seurauksena maanomistajien osuus väestöstä on
samaan aikaan radikaalisti pienentynyt,
joten maanomistajan oikeudet saatetaan
kokea etäisiksi.
Onkin selvää, että maanomistajan oikeuksien puolustaminen vaatii entistä
syvempää ja laajempaa osaamista, yhteis-

Maanomistajain liitolla ja Maanomistajien Arviointikeskuksella on
pitkät yhteistyön perinteet.
Maanomistajain liitto oli aikanaan yksi Arviointikeskuksen
omistajista. Nykyisin yhteisöt ovat
eriytyneet ja organisaatioiden
työnjako selkeä.
Arviointikeskus on laki- ja arviointitoimisto, Maanomistajain liitto
puolestaan rekisteröity yhdistys.
Maanomistajain liitto ry ajaa
maanomistajien etua vaikuttamalla lainsäädäntöön sekä neuvomalla ja kouluttamalla maanomistajia.
Arviointikeskus taas hoitaa
maanomistajien asioita yksittäisissä hankkeissa saamiensa toimeksiantojen perusteella.

ARVIOINTIKESKUKSEN TOIMIHENKILÖT
JA ERIKOISTUMISALUEET
Lauri Pakka
toimitusjohtaja, Seinäjoki, lakimies, VT
Yksityistieasiat, tilusjärjestelyt,
kaavoittaminen ja rakentaminen, ympäristöluvat, maatilojen
sopimusasiat, kiinteistöjen arviointi ja jaot, tuulivoimasopimukset ja –korvaukset
Aulikki Kiviranta
Senior Advisor, (AKA, KHK), Espoo
Kaavoitus- ja rakentaminen, kiinteistöjen arviointi ja korvaukset,
luonnonsuojeluoikeus, maa-ainesasiat ja kaivoslainsäädäntö,
maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvaukset, maaperän
saastuminen ja jäteasiat
Helena Ålgars
Päälakimies, Espoo
Kiinteistö- ja rakentaminen, tuulivoimasopimukset ja -korvaukset, luonnonsuojeluoikeus, ympäristöluvat, maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan liittyvät asiat
Antti Orama
Päälakimies, DI (AKA, KHK), Espoo
Lunastuskorvaukset, kaupunkimaan arviointi, maa- ja metsätalouskiinteistöjen arviointi, toimitilakiinteistöjen arviointi
Matti Äijälä
Arviointiasiantuntija, DI, (AKA,
KHK) Espoo
Asuntojen, maatilojen ja vapaaajanasuntojen arviointi, liike- ja
teollisuuskiinteistöjen arviointi,
lunastus- ja maantietoimitukset,
haitta- ja vahinkoarviointi (yhdyskuntatekninen rakentaminen)
Vesa Hakola
Aluejohtaja, (AKA), maa- ja metsätalouslunastuskor vaukset,
Oulu
Maa- ja metsätalouskiinteistöjen
arviointi, yhdyskuntatekninen arviointi, tuulivoimalahankkeisiin
liittyvät korvausarvioinnit
Sirpa Haapanen
assistentti, HSO-sihteeri
asiakaspalvelu
asiakkaiden lunastuskorvausten
tilitykset, laskutus ja taloushallinto, markkinointi, lakimiesten
ja kiinteistöarvioijien assistentti
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TEKSTI Riitta Väisänen, Myyntipäällikkö, metsätilat
UPM Metsä, Maankäyttö
KUVAT UPM

EDUNVALVONTAA

ja kaavojen
kiemuroita

Maan omistaminen Suomessa on turvallisempaa ja tavallisempaa
kuin missään muualla maailmassa. Kaavoitukseen liittyvissä
erityiskysymyksissä ja edunvalvonnassa moni maanomistaja tarvitsee
kuitenkin tukea ja neuvontaa.

S

tettiin lisäksi yhteiskunnallisesti, sosiaaliuomalaisten maanomistajipoliittisesti ja maapoliittisesti merkittävä
en joukko on laaja, ja maan
asutustilojen perustaminen.
omistaminen on nykyisin yhNykysuomalaisen maanomistuksen peteiskunnallisesti hyväksyttyä
rusrakenne sai tuolloin alkunsa. Niinpä
ja verrattain tavallista.
yksityismetsien osuus on noin 60 prosentKiinteistöjä Suomessa omistavat tavalliset
tia ja keskimääräinen metsätilakoko etesuomalaiset ihmiset, niin naiset kuin mieläisessä Suomessa noin 30 ha.
het. Maamme lainsäädännöllä yksityiselle
maanomistukselle suodaan vankka perusSäädeltyä ja lainmukaista
turva. Jokaisessa poliittisessa puolueessa on
Maaomaisuuden käyttöä ja hallintaa säämaanomistajien siipi, eikä maanomistajien
dellään laajalla joukolla lakeja. Niissä määedun ajaminen ole Suomessa minkään poritellään muun muasliittisen suunnan erisa lailliset kiinteistön
tyisasia. Tämä takaa
om istusoi keuden
vakaat omistusolot
kaikkina aikoina.
luovutustavat, kiinteistörekisterin piHistorian saatossa
maan omistaminen
Maamme lainsäädännöllä täminen, maan mittaaminen, luonnon ja
on ollut voimakyksityiselle maanvesien suojelu, verokaasti kytköksissä
omistukselle suodaan
tus, metsien hoito ja
yhteiskuntamme
vankka perusturva.
uudistaminen, metsuuriin murroksiin.
säpuiden siementen
Viimeisimmät merja taimien kauppa, kaavoitus, maan viljelekittävät maanomistusolojen muutokset
koettiin Suomessa toisen maailmansodan
minen, rakentaminen ja muu maankäyttö,
jälkeen, jolloin alueluovutusten seurauksemaa-ainesten otto, kalastus ja metsästys.
Kuinka ihmeessä tavallinen suomalaina maamme pinta-alasta menetettiin mernen maanomistaja voi hallita kaiken omaikittävä osa. Jäljelle jäävällä alueella toteu34
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KÄYTÄNNÖN EDUNVALVONTA

– MITÄ SE ON
Käytännön edunvalvonta on maanomistajan edun esiin tuomista ja ajamista jokaisessa sellaisessa tilanteessa, jossa
joku muu kuin maanomistaja suunnittelee tai toimii maanomistajan maalla.
Käytännön edunvalvontaa on esimerkiksi osallistuminen tiehoitokunnan ja
osakaskunnan kokouksiin, kaavaprosesseihin ja maanmittaustoimituksiin.
Se on neuvottelua metsästysvuokrasopimuksen ehdoista, luonnonsuojelualuekorvauksista ja tuulivoimasta.
Monet edunvalvonta-asiat hoituvat
hienosti maanomistajalta itseltään kokemuksen ja yleisten käytäntöjen tuntemisen kautta. Monimutkaisemmissa
asioissa maanomistaja saattaa sitten
joutua turvautumaan asiantuntijoihin.
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Maakuntakaavoja laaditaan sekä koko
maakuntaa koskevina kokonaismaakuntakaavoina että eri teemoihin liittyvinä
vaihemaakuntakaavoina, esimerkiksi
tuulivoimaa, maa-ainesten ottoa tai suoluontoa varten. Se tehdään tulevaisuutta
silmälläpitäen ja pohjaksi yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.
Tässä käytäntö on ajautunut väärään
suuntaan. Sen sijaan, että maakuntakaava toimisi ohjaavana ja mahdollistavana
kaavana, sitä on ryhdytty käyttämään oikeusvaikutteista kaavoitusta rajoittavana
ja hankaloittavana normina.

Tukea ja neuvontaa tarvitaan
Ongelmallista on maakuntakaavan tulkinta. Kaavan periaatteita tulee kaikessa
toiminnassa edistää, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Maakuntakaavojen

yleispiirteisten merkintöjen ja laajojen
rajausten tulkitseminen ilman käytännön
järkeä johtaa usein maanomistajan kannalta kohtuuttomuuksiin.
Oikeusvaikutteiset kaavat (asema-,
ranta-asema-, yleis- ja osayleiskaavat)
puolestaan laaditaan paikallistasolla, ja
suppeimmillaan ne saattavat koskea vain
yhtä kiinteistöä tai jopa suuren kiinteistön
yhtä osaa. Kaavoituksen tarkoituksena on
myös suunnitella maankäyttöä niin, että
maanomistajien yhdenvertainen kohtelu turvataan ja eri maankäyttömuotojen
mahdollisimman ristiriidaton rinnakkaiselo mahdollistetaan erilaisten yhteiskunnallisten paineiden viidakossa.
Kaavoituksen hyvät tarkoitusperät eivät
kuitenkaan aina toteudu. Kaavoitus on varsin kirjavaa; jokainen kaava on merkintöineen ja kaavaselostuksineen oma yksilönsä,

eikä maastamme löydy tahoa, joka ylläpitää
lainvoimaisten kaavojen rekisteriä.
Kaavojen laadinnasta on tehty hyvin
haavoittuva ja monimutkainen prosessi
laajoine, rajoittamattomine valitusoikeuksineen. Valituskynnys on kaavoitukseen
liittyen poistettu käytännössä kokonaan.
Jotkut kaavahankkeet vievät useita vuosia,
ja lopulta ratkaisu kuitenkin saatetaan hakea oikeusasteista. Ei siis ihme, että kaavoitukseen liittyvissä erityiskysymyksissä
ja edunvalvonnassa moni maanomistaja
tarvitsee tukea ja neuvontaa. Tässä aihepiirissä tarvitaan edelleen myös vahvaa
yhteiskunnallista vaikuttamista.

Fingrid välittää. Varmasti.
suuteensa liittyvän lainsäädännön? Onko
hänen hallittava tämä kaikki?
Lainvalmistelumme perustuu hyvään
virkamiestyöhön ja laajaan sidosryhmien kuulemiseen. Jo valmisteluvaiheessa
lainsäädäntöä punnitaan monien asianosaisten kannalta, ja itse valmistelussa
pyritään siihen, että valmiiseen lakiin ei
sisälly räikeitä eturistiriitoja, jotka aiheuttaisivat myöhemmin konflikteja arjen
toiminnassa.

Etujärjestöt kouluttavat ja tiedottavat
Erilaiset maanomistajien etujärjestöt tekevät ansiokasta edunvalvontatyötä tavoitteenaan maanomistajan äänen kuuluminen hänen omaisuuttaan koskevassa lainsäädännössä. Etujärjestöjen tärkeä tehtävä
on myös kouluttaa ja tiedottaa keskeisistä
lainsäädännön muutoksista, jotta jokainen
tietää velvollisuutensa ja oikeutensa. Juhlavuottaan viettävä Maanomistajain Liitto –
Jordägarnas Förbund r.y. – on tehnyt koko
36
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olemassaolonsa ajan juuri tätä tärkeää koulutus- ja edunvalvontatyötä.
Kansainvälinen vaikuttaminen on yhteisessä Euroopassa entistä suuremmassa roolissa. Kun yleiseurooppalainen lainsäädäntö
on myös meidän lainsäädäntöämme, tulee
vaikuttamista tehdä myös Euroopan
tasolla.

nan kannalta tämänhetkinen kaavoitusprosessi onkin tehoton, kallis ja kehno. Nykyinen hallitus on ilmoittanut puuttuvansa myös kaavoitukseen ryhtyessään vähentämään byrokratiaa. Kaikkea kaavoitusta
ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla.
Kaavojen laadintaan keskeisesti
vaikuttavat periaatteet löytyvät
Kaavoitettua vaan
valtakunnallisista
ei kaavamaista
alueiden käyttöEtujärjestöjen tärkeä
Yksittäisenä maan
tavoitteista, jotka
tehtävä on myös kouluttaa
omistamiseen ja
täytyy huomioida
ja tiedottaa keskeisistä
e du nv a l vont a a n
kaikilla kaavatalainsäädännön muutoksista.
soilla.
liittyvänä asiana
Kaavoitus
on
kaavoitus koetaan
maankäytön suunnittelua joko suuralueusein vaikeana asiana ja jopa uhkana
maanomistajan oikeuksille. Mitä tiheämtai paikallistasolla. Maakuntakaavoissa
min asutusta alueesta on kyse, sen useamsuunnitellaan maakunnan ja ylikunnallisella tasolla muun muassa liikkumista,
min kaavoitus saattaakin aiheuttaa ristiasumista, erilaisia kehittämisalueita sekä
riitoja alueiden käytöstä.
Demokratian ja yhteiskunnan toiminkaupan yksiköitä ja teollista toimintaa.

Fingrid onnittelee
Maanomistajain Liittoa.
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SVENSK RESUMÉ
TEXT Tuomas Tepora ÖVERSÄTTNING Staffan Möller BILD SA-kuva

UTMANANDE
snabbkolonisation

Med planläggning avses planering av markanvändningen inom ett större eller mindre område. Med
hjälp av en landskapsplan styr man bland annat trafiken, boendet, näringslivet, handeln och utvecklingen
i kommunöverskridande helheter. Landskapsplanerna utarbetas som helhetslandskapsplaner eller
som temarelaterade etapplandskapsplaner. Etapplandskapsplanerna, som kan gälla till exempel
vindkraft, marktäkt eller skydd av myrar, utarbetas
med tanke på framtiden och/eller som grund för mer
detaljerade planer.
Praxis har tyvärr gått i fel riktning. I stället för att
fungera som styrande och möjliggörande grund fungerar landskapsplanerna ofta som begränsande och
komplicerande normer med rättsverkan.
Planläggningen är en sårbar och komplicerad
process som inkluderar omfattande och nästan
obegränsad besvärsrätt. Besvärströskeln är mer
eller mindre obefintlig. Vissa planläggningsprojekt
tar flera år i anspråk för att i slutändan avgöras i
domstol. Det är inte förvånande att jordägarna behöver stöd, rådgivning och intressebevakning i många
planrelaterade frågor. Behovet av samhällspåverkan
är ofta stort i planläggningssammanhang.

evakuerades rotlöshet, var ännu vanligare. ”Varför lämnade ni era
hus och hem?”, var en vanlig fråga.
De svenskspråkiga områdena utgjorde ett specialfall. Efter
fortsättningskriget beslöt man att de lokala språkförhållandena
inte får rubbas alltför mycket, men efter vinterkriget fördelades
de evakuerade karelarna utan hänsyn till språkförhållandena.
Hösten 1940 stötte den nystiftade snabbkolonisationslagen på
åtminstone delvis befogat motstånd i kusttrakterna. Om arrangemangen under mellanfreden (1940–41) hade blivit bestående
hade de sannolikt förändrat de lokala språkförhållandena i Finland avsevärt.
Utdrag ur Tuomas Teporas artikel ”Ahneita isäntiä ja kiittämättömiä evakkoja” (ungefär Ogina husbönder och otacksamma
evakuerade).

BILD Fanni Fagerudd

För 75 år sedan, hösten 1940, började myndigheterna tillämpa
den så kallade snabbkolonisationslagen som var stiftad för att
omplacera de människor som hade tvingats lämna sina hem efter
vinterkriget. Uppgiften var inte lätt – det gällde att finna nya hem
för de över 400 000 personer som hade evakuerats från sina hembygder. Finland hade lidit stora förluster och var på väg att bli en
bricka mellan öst och väst.
Uppfattningen att många stora och medelstora gårdar förhöll
sig negativt till nykomlingarna är inte helt felaktig. De avogt inställda gårdarna fruktade, med eller utan fog, att härbärgeringen
av evakuerade människor skulle inverka negativt på den egna
ekonomin och på gårdens ställning i det lokala samhället.
Många av de evakuerade karelarna, i synnerhet de som hade
ortodox bakgrund, kallades nedlåtande för ryssar. Benämningen
vita zigenare (valkomustalainen), som myntades för att betona de

PLANLÄGGNING

VINDKRAFTSRÅDGIVNING

KLAR ARBETSFÖRDELNING

Den som behöver råd i vindkraftsfrågor kan ringa
till numret 0295 023 044 eller skicka e-post till
adressen tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi.
Den riksomfattande informationstjänsten, som
tillhandahåller experthjälp och rådgivning i frågor
gällande förfaringssätt och vindkraftsplanering, är
avsedd för bland annat kommuner, landskapsförbund, NTM-centraler, näringsidkare och enskilda
medborgare.
Vindkraftsrådgivningen, som finns i anslutning
till NTM-centralen i Egentliga Finland, leds av expert Kirsi Kärpijoki.

Jordägarnas Förbund och Jordägarnas Värderingscentral har långa gemensamma anor.
Till en början var Jordägarnas Förbund en av Värderingscentralens största ägare, men i dag är organisationen fristående. Arbetsfördelningen mellan Jordägarnas Förbund och Jordägarnas Värderingscentral är
klart definierad.
Jordägarnas Värderingscentral är en jurist- och
värderingsbyrå medan Jordägarnas Förbund är en registrerad förening.
Jordägarnas Förbund bevakar jordägarnas intressen
genom att påverka lagstiftningen och genom att tillhandahålla utbildning och rådgivning.
Värderingscentralens uppgift är att tillgodose jordägarnas intressen inom ramen för enskilda uppdrag.

Ytterligare information:
www.ymparisto.fi/vindkraft
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Euroopan
historialliset
kiinteistöt

TEKSTI Thierry de l’ESCAILLE, Secretary General, CountrySide-lehti, nro 157
KÄÄNNÖS Niina Huuhtanen

European
Historic Houses

EUROPEAN HISTORIC HOUSES
– Euroopan Historialliset Rakennukset
MANIFESTI

VISIO

Keitä me olemme

European Historic Houses
– 7 käskyä

European Historic Houses Association (EHHA) on Brysselissä perustettu järjestö, jonka tarkoituksena on toimia yksityisessä omistuksessa olevien eurooppalaisten historiallisten rakennusten ja puutarhojen äänenä.
Järjestö on omistautunut eurooppalaisen taiteen, kulttuurin ja
arkkitehtonisen perinnön suojeluun, säilyttämiseen ja edistämiseen
Euroopan alueella.
Jäseniä on 22:sta maasta ja historiallisia rakennuksia yli 50 000.

HISTORIALLISET RAKENNUKSET
– Euroopan kulttuurin aarrearkkuja
Historialliset rakennukset ja niitä ympäröivät puutarhat ovat
ainutlaatuisia aarrearkkuja täynnä eurooppalaista kulttuuria.
Näistä aarrearkuista löydämme yksityisten keräilyjen ja kokoelmien muodoissa erilaisia puutarhoja, perhekappeleita,
pieniä teatterihuoneita, kirjastoja, valokuvia, taidetta, arkkitehtuuria ja kaikenlaista muuta eri aikakausille sijoittuvaa
historiallista perintöä.
Jokainen historiallinen rakennus on kuin pieni museo täynnä historiaa.

1) TUNNUSTAA yksityisessä omistuksessa olevat rakennukset ympäri Eurooppaa kokoon tai paikkaan katsomatta. Ne
ovat symboleita, jotka kertovat Euroopan historiasta, kulttuurista ja identiteetistä. Rakennukset pitää löytää ja ne tulee
säilyttää tuleville sukupolville.
2) MYÖNTÄÄ kiistattomasti näiden rakennusten sekä niitä
ympäröivien alueiden kulttuurilliset, ympäristölliset, sosiaaliset, taloudelliset, turistilliset, historialliset, kasvitieteelliset ja arkkitehtoniset vaikutukset Euroopan Unioniin ja sen
jäsenvaltioihin.

Maanomistajat vaalivat
luonnon monimuotoisuutta
Euroopan maaseuduilla on monia herkkiä
alueita ja uhanalaisia eläimiä. Suurin osa
näistä alueista on yksityisomistuksessa.
On tullut aika vaikuttaa siihen, kuinka
Eurooppa ja sen jäsenvaltiot suhtautuvat
yksityisten maiden säilyttämiseen.
Nykyisessä tiukassa taloustilanteessa
olisi hyvä punnita erilaisia vaihtoehtoja.
Esimerkiksi yksityiset maanomistajat voivat saada aikaan samoja asioita ja tuloksia
kuin julkinen sektori ja vielä usein edullisemmalla hinnoittelulla.
Voisimme ottaa oppia esimerkiksi Yhdysvalloista, joka antaa verohelpotuksia
yksityisille maanomistajille.

EUROPEAN
LANDOWNERS’
ORGANIZATION

Euroopassakin monet yksityiset maanomistajat vaalivat vapaaehtoisesti luonnon
monimuotoisuutta, olivatpa ne sitten Natura 2000-alueella tai eivät. Edullisemmalla hinnoittelulla voisimme saada vielä parempia tuloksia. Suojellessamme Euroopan
biologista monimuotoisuutta ja erilaisia
elinympäristöjä hyödymme kaikki.

ELO on suunnannäyttäjä
Euroopan maanomistajajärjestön ELO:n
kautta toimivat Life + 3watEr ja Wildlife
Estates Label -hankkeet ovat suunnannäyttäjiä: ne tukevat aktiivista osallistumista, joka keskittyy edistävään ja palkit-

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

4) ARVIOI että kulttuuriperintö tuottaa noin 9 miljoonaa euroa *) ja työllistää suurimmaksi osaksi paikallisia työntekijöitä ihmisiä yksityisissä historiallisissa rakennuksiin
5) PAHOITTELEE sitä, ettei yksityisten historiallisten rakennusten omistajien ääntä ole otettu riittävästi huomioon
eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella tai paikallisella
tasolla.

*EU neuvosto, 14976/10, §10

Käytännön Maamies ja KMVET
onnittelevat
-vuotiasta
Maanomistajain liittoa
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PÄÄTOIMITTAJA Ronan Girard,
Rue de Trèves 67, B - 1040 Bruxelles, Belgia.
SÄHKÖPOSTI countryside@elo.org,
PUH. 0032 (0)2 234 30 00

Disclaimer - 67 rue de Trèves B-1040 Brussels
Tel +32 2 235 20 01 - Fax +32 2 234 30 09

onnittelee 70-vuotiasta
Maanomistajain Liittoa

Nyt myös digitaalisena versiona puhelimessa, tabletissa
tai tietokoneessa, katso: - kaytannonmaamies.fi - kmvet.fi

Jäsenyys kannattaa

Omakotiliitto
www.slc.fi

- greppar landet
www.landsbygdensfolk.fi
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
Tfn (09) 586 0460, fax (09) 694 1358
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Lehden tiivistelmän voi lukea ELO:n
kotisivuilla www.elo.org josta löytyy
myös lehden tilauslomake.
Lehden hinta on 50 euroa/vuosikerta.

Maanomistajien Liitto_93x60 29.5.2015 9.48 Sivu 1

7) ALLEVIIVAA, että on tärkeää lisätä kansalaisten ja matkailijoiden tietoisuutta Euroopan historiallisista rakennuksista ja paikallisista palveluista, joita heille voidaan tarjota. Itse
asiassa historialliset rakennukset ovat ainutlaatuisia koko
maailmassa, erityisesti Euroopassa, joten niitä tulee vaalia
ja kunnioittaa.

www.europeanhistorichouses.eu
info@europeanhistorichouses.eu

sevaan toimintaan rangaistusten ja rajojen
asettamisen sijasta.
Kansalliset hallinnot, kansalaisjärjestöt, paikalliset yhteisöt, yksityiset johtajat
ja koko Eurooppa muodostavat yhdessä
kokonaisuuden, joka voi auttaa meitä säilyttämään maanosamme biologisen monimuotoisuuden.
”Vain kannattava maaseutu voi olla kestävää maaseutua, ja siksi meidän on hyväksyttävä maaseudun talous olennaisena osana
sitä ratkaisua miten estää Euroopan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.”

3) HUOMIOI sen, että kulttuuriperinnöllä on tuotettu 335
000 000 000 euroa *) vuonna 2010 Euroopan matkailualalla, mistä 35 % on peräisin historiallisista rakennuksista,
joille tästä summasta päätyy vain todella pieni osa.

6) PAINOTTAA pitävänsä välttämättömänä sitä, että sekä
julkisten että yksityisten tahojen tulee olla mukana edistämässä ja suojelemassa yksityisiä historiallisia rakennuksia
sekä kulttuuriperintöä yleensä

EUROPEAN HISTORIC HOUSES
ASSOCIATIONS

ELO – European
Landowners’
Organization

Omakotiliitto kansalaisjärjestönä
edustaa pientaloasukkaita ja vapaa-ajan asukkaita lainsäädännön
valmistelussa ja kehittämisessä.
Yhdessä paikallisyhdistysten
kanssa liitto auttaa jäseniä pitämään kotinsa ja lähiympäristönsä
hyvässä kunnossa tarjoten tietoa,
neuvontaa ja työkaluja.

www.omakotiliitto.fi

ja maaseutu

Miten saada
rahat riittämään?

Maanomistaja,
Koti ja maaseutu
-lehti on maaseudun
ja maaseutumaiseman
asiantuntija.

… ja hallita maksuvalmiutta.

Lue näytelehti
osoitteessa:

Kuva Petri Jauhiainen

Ota tilasi talous hallintaan ja tehosta tuotantoa.
Ota yhteyttä jo heti tänään! www.proagria.fi

www.kotijamaaseutu.fi
> Näköislehti

10 lehteä vuodessa

Kestotilaus 48 €
Määräaikainen 12 kk:n tilaus 58 €
Määräaikainen 6 kk:n tilaus 29 €
TILAUKSET www.kotijamaaseutu.fi tai p. 0303 9778

ProAgria – Menestyksen mahdollisuuksia

70-vuotiasta
Maanomistajain
liittoa

Johan Bardy

Onnittelumme
70-vuotiaalle

ja vauhdikasta tulevaisuutta!
Anna-Kaarina, Antti
ja Kaarle Jaakkola

Tel +358 9 278 4300,
+358 400 486060
Fax +358 9 278 4301
johan.bardy@bardy-rahikkala.fi
Asianajotoimisto
BARDY RAHIKKALA
Unioninkatu 20–22, Helsinki
www.bardy-rahikkala.fi

Anu Tuomola, Urjala

Lue miten hyödyt
Kassabudjetoinnista
ja seurannasta

Tarjoamme sinulle talouden ja
tuotannon hallinnan polut, joilla onnistut
www.proagria.fi/
ja saat rahat riittämään joka kuukausi.
kassabudjetointi
Eväitämme ovat kassan hallinta ja
seuranta, talouden tasapainottaminen,
ennakoivuus, tavoitteiden asettaminen ja
toimenpiteiden suunnittelu sekä muutosten vaikutusten arviointi.

Asianajaja

Jäsenet tervehtivät

Eine Rosenberg-Riihimäki,
Hartola
Ali-Nummelan Tila,
Kärkölä
Kullo Gård
Nyby Gård

ASIANAJOTOIMISTO

ERKKI URTTI

Kauppakatu 27 A 7
40100 Jyväskylä
puhelin 0400 565 361
faksi 014-614382
erkki@urtti.fi

Viltgården
Riistanlihaa ja Rapuja
Viltkött och Kräftor
www.viltgarden.com

Sjundby Gård
Vilkuna, Nivala

Robottilypsyn mestarit
Kuva: Elisabeth

Toimii kuin unelma!
FabaRobottiVG-sonnit periyttävät juuri niitä ominaisuuksia,
joita robottilypsyssä tarvitaan.
Utareen yksityiskohdat ovat
kohdallaan ja hyvät jalat takaavat lehmien aktiivisuuden.
Myös lypsynopeus on huomioitu! FabaRobottiVG-sonneilla
saat toimivia ja aktiivisia itsepalvelulehmiä.

Billnäsin
seppämestarit
palvelevat

* rakentajia
* restauroijia
* sisustajia

- Aidat, kaiteet,
portit

- Takkaluukut,
tulenhoitovälineet,
valaisimet, kyntteliköt

- Muistomerkit ja taidetaokset
- Lahjaesineet

- Metalliesineiden
restauroinnit ja korjaukset

ONNEA
70-vuotias
Maanomistajain
Liitto!

Sinä tiedät, mitä karjaltasi haluat,
me autamme sinua saavuttamaan sen.
Lisää sonneistamme www.faba.fi.
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Onnellisen Sepän Paja
Faban kumppani

Billnäsin ruukki, Ruukintie 8
www.onnellinenseppa.fi

Anna-Kaarina
ja Antti Jaakkola
Viltgården
Malmgård
Sisko ja Veikko Salomaa

Puh. 040 707 4753
www.porvoonwanharautakauppa.fi

Gårdskulla

Vanha Hämeenlinnantie 5,
Vanha asema PORVOO

Malmgård Sjundeå
Alhonpään Tila
Tilasiemen
Asianajaja Erkki Urtti
Hannele Helkama-Rågård
Janne Sankelo

www.creativepeak.fi
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Oikeustapauksia
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi
27.08.2015/2253 KHO:2015:124
Ympäristölupa - Luonnonsuojelu - Erityisesti
suojeltava laji - Rauhoitettu laji - Maakotka
- Turvetuotanto - Tahallinen häiritseminen Erityinen luonnonolosuhde
Hakemuksen mukaan turvetuotantoalue sijoittui
0,9–2,0 kilometrin etäisyydelle luonnonsuojelulain 47 §:n mukaan erityisesti suojellun maakotkan kolmesta pesäpuusta. Kyseessä oleva maakotkareviiri kuului Suomen eteläisimpiin. Pesien
aluetta ei ollut määritelty luonnonsuojelulain 47
§:n 3 momentin perusteella erityisesti suojeltavan lajin tärkeäksi esiintymispaikaksi.
Pesäpuiden muodostamaa aluekokonaisuutta
pidettiin maakotkan elinkierron ja lisääntymisen
kannalta tärkeänä luonnonsuojelulain 39 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitettuna alueena.
Hakemuksen mukaisesta turvetuotannosta aiheutui häiriötä ihmisen liikkumisen ja toiminnan
päästöjen, kuten melun, valon ja pölyn vuoksi.
Tuotannosta aiheutuvan kokonaishäiriön arvioitiin johtavan lajin häviämiseen alueelta. Toimintaa oli tämän vuoksi pidettävä luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa kiellettynä
rauhoitetun lajin tahallisena häiritsemisenä. Ympäristölupahakemus oli ympäristönsuojelulain
41 §:n 3 momentin nojalla tullut hylätä.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei kyseiseen maakotkan reviiriin kuuluvaan alueeseen
tullut kuitenkaan soveltaa ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 4 kohtaa, jonka mukaan
toiminnasta ei saanut aiheutua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Maakotkan
reviiriä ja pesäpuiden muodostamaa kokonaisuutta ei pidetty sellaisenaan säännöksessä
tarkoitettuina erityisinä luonnonolosuhteina.
Äänestys 7 - 2

70 vuotta

maanomistajan asialla

70 år

för jordägarens bästa

17.8.2015/2184 KHO:2015:118
Ympäristölupa - Eläinsuoja - Turkistarha - Lupaharkinta - Sijoituspaikka - Hajuhaitta - Etäisyys häiriintyviin kohteisiin - Ympäristönsuojeluohje - Kohtuuton rasitus
Turkistarhalle oli myönnetty vuonna 1985 sijoituspaikkalupa 714 siitosnaarasketulle. Varjotalojen yhteenlaskettu pituus oli 1 321 metriä.
Toiminnan harjoittaminen oli keskeytynyt vuonna 2007. Turkistarhan läheisyydessä oli 220,
240 ja 270 metrin etäisyydellä asuinrakennuksia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli
myöntänyt ympäristöluvan uudelle toiminnanharjoittajalle toiminnan jatkamiseen siten, että
tarhassa sai olla enintään 447 siitosnaaraskettua poikasineen. Ketut tarhattiin edellisen toiminnanharjoittajan hakijalle luovuttamissa 24
varjotaloissa ja lisäksi rakennettavissa neljässä
varjotalossa. Varjotalojen yhteenlaskettu pituus
olisi yhteensä 1 158 metriä.
Turkistarhauksen luonne huomioon ottaen

siitä aiheutuvien haju- ja muiden ympäristöhaittojen hallitsemiseen ja ehkäisemiseen on
rajoitetut mahdollisuudet. Turkistarhan sijoittaminen riittävän etäälle mahdollisista häiriintyvistä kohteista on siten keskeinen keino näiden
haittojen ehkäisemiseen. Etäisyyden riittävyyttä arvioitaessa voidaan suuntaa antavana
tulkinta-apuna käyttää muiden eläinsuojien
sijoittamista varten laadittuja etäisyysohjeita.
Tältä osin on kuitenkin otettava huomioon, että turkistarhoilla mahdollisuudet hajupäästöjen
hallintaan ja lannan hajun ominaisuudet ovat
erilaiset kuin niillä eläinsuojilla, joita ohjeet
koskevat. Kaikissa tilanteissa lupaharkinnan
tulee kuitenkin perustua yksittäistapauksessa
ilmeneviin seikkoihin ja olosuhteisiin.
Arvioitaessa sitä, aiheutuiko kysymyksessä
olevasta toiminnasta naapureille ja lähistöllä
asuville kohtuutonta rasitusta, oli otettava
huomioon, että alueella oli jo kauan saanut
luvallisesti harjoittaa turkistarhausta. Asiassa
saadun selvityksen mukaan tarhaus oli alkanut
ennen kuin naapurit olivat asettuneet alueelle.
Turkistarhaus oli alueella voimassa olevassa
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitetun
käyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Näissä oloissa ympäristön asukkaille ei ollut voinut
syntyä perusteltuja odotuksia siitä, että vuonna 2007 keskeytynyttä turkistarhausta ei jatkettaviksi. Kun lisäksi otettiin huomioon, että
ympäristöluvan nojalla sallittu turkistarhaus oli
tarhattavien eläinten määrä huomioon ottaen
vähäisempää kuin paikalla toistaiseksi voimassa olevan sijoituspaikkaluvan nojalla harjoitettu
toiminta, toiminnasta ei voitu katsoa aiheutuvan aikaisempaan tilanteeseen verrattuna
lisääntyvää rasitusta. Kun myös otettiin huomioon lupahakemuksessa esitetyt ympäristönsuojelutoimet ja lupamääräykset, toiminnasta
mahdollisesti aiheutuvat hajuhaitat ja muut
ympäristöhaitat olivat riittävästi ehkäistävissä
toiminnan huolellisella hoidolla.
Hakemuksessa tarkoitetun toiminnan sijoittamisessa alueelle ei näissä oloissa ollut ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentista ja 6
§:stä johtuvaa estettä.
17.8.2015/2183 KHO:2015:117
Ympäristölupa - Eläinsuoja - Turkistarha - Lupaharkinta - Sijoituspaikka - Hajuhaitta - Etäisyys häiriintyviin kohteisiin - Ympäristönsuojeluohje - Varovaisuusperiaate - Kohtuuton
rasitus
Turkistarhalle oli myönnetty vuonna 1987 sijoituspaikkalupa 540 siitosnaarasketulle. Viime
vuosina toimintaa ei ollut harjoitettu ympärivuotisesti. Alle 400 metrin etäisyydellä turkistarhasta oli useita asuinrakennuksia. Lähin
asuinrakennus sijaitsi 220 metrin etäisyydelle
turkistarhasta. Ympäristölupahakemuksen
mukaan toimintaa oli tarkoitus laajentaa niin,
että tarhassa olisi 1 557 siitosnaaraskettua
pentueineen eli yhteensä enintään 10 899 kettua. Varjotaloja olisi 40 ja niiden yhteenlaskettu
pituus olisi 3 200 metriä. Ympäristöluvan edellytyksiä arvioitaessa hakemuksessa tarkoitettu

toiminta oli rinnastettava uuteen toimintaan.
Turkistarhauksen luonne huomioon ottaen
siitä aiheutuvien haju- ja muiden ympäristöhaittojen hallitsemiseen ja ehkäisemiseen
on rajoitetut mahdollisuudet. Turkistarhan
sijoittaminen riittävän etäälle mahdollisista
häiriintyvistä kohteista on siten keskeinen
keino näiden haittojen ehkäisemiseen. Etäisyyden riittävyyttä arvioitaessa voidaan suuntaa antavana tulkinta-apuna käyttää muiden
eläinsuojien sijoittamista varten laadittuja
etäisyysohjeita. Tältä osin on kuitenkin otettava huomioon, että turkistarhoilla mahdollisuudet hajupäästöjen hallintaan ja lannan
hajun ominaisuudet ovat erilaiset kuin niillä
eläinsuojilla, joita ohjeet koskevat. Kaikissa
tilanteissa lupaharkinnan tulee kuitenkin perustua yksittäistapauksessa ilmeneviin seikkoihin ja olosuhteisiin.
Kysymyksessä olevan turkistarhan läheisyydessä oli useita asuinrakennuksia. Etäisyydet
turkistarha-alueelta asuinrakennuksiin olivat
suhteellisen lyhyitä. Asuinrakennukset myös
sijaitsivat hajun leviämissuuntaan nähden ongelmallisesti. Asuinrakennukset ja turkistarha
olivat saman peltoalueen reunoilla. Ympäristössä havaittavaa hajua on vaikea ennakoida.
Selvää kuitenkin oli, että hajuhaitan ja myös
muiden ympäristöhaittojen esiintymisen todennäköisyys tulisi kasvamaan tarhan koon
suurentuessa, vaikka turkistarhan vanhan
osan uusimisella sinänsä voitiinkin parantaa
ympäristönsuojelua olemassa olevasta. Alueen
olosuhteet huomioon esimerkiksi hajun esiintymistiheys tulisi joka tapauksessa ennalta
arvioiden lisääntymään merkittävästi asuinrakennusten läheisyydessä aikaisempaan
sijoituspaikkaluvan mukaiseen tilanteeseen
verrattuna. Vaikka hakemuksessa tarkoitettua
toimintaa harjoitettaisiin näissä oloissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja alan parhaita
käytäntöjä noudattaen, toiminnasta aiheutuvia
haju- ja muita ympäristöhaittoja ei ollut toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen mahdollista riittävästi ehkäistä lupamääräyksillä.
Toiminnan sijoittamisessa alueelle ei ollut
noudatettu ympäristönsuojelulaissa asetettuja
vaatimuksia ja toiminnasta saattoi aiheutua varovaisuusperiaatekin huomioon ottaen naapureille ja lähistöllä asuville kohtuutonta rasitusta.
Edellytyksiä haetun luvan myöntämiseen ei ollut.
12.8.2015/2159 KHO:2015:116
Kunnallisasia - Maankäyttö ja rakentaminen
- Kunnanvaltuusto - Asemakaavaehdotuksen
hylkääminen - Valituskelpoisuus - Valitusoikeus
Kunta, Metsähallitus ja wpd Finland Oy olivat
tehneet maankäyttösopimuksen, jonka mukaan kunta käynnisti asemakaavahankkeen,
joka mahdollisti 10 - 15 tuulivoimalan rakentamisen Metsähallituksen hallinnassa olevalle
valtionmaalle. Sopimuksen mukaan yhtiö vastasi asemakaavan laatimisesta aiheutuneista
kustannuksista. Kunta oli hyväksynyt yhtiön
valitseman konsultin kaavan laatijaksi. Metsä-
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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.

MAANOMISTAJAIN LIITON
HALLITUKSEN JÄSENET
Puheenjohtaja
EINE ROSENBERGRIIHIMÄKI
metsätalousyrittäjä,
Hartola
puh 040 541 8084
eine.rosenberg.riihimaki@
gmail.com
Varapuheenjohtaja
THOMAS
FRANKENHAEUSER
FM, Porvoo
puh 040 5464 285
thomas.frankenhaeuser@
kullogard.fi

MUUT JÄSENET
HENRIK CREUTZ
VTM, Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi

JANNE SANKELO
sidosryhmäjohtaja, Vaasa
puh 050 5120 519
janne.sankelo@vapo.fi

hallitus oli sittemmin siirtänyt maankäyttösopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa yhtiölle. Kunnanvaltuuston päätös, jolla
se oli jättänyt hyväksymättä yhtiön valitseman
konsultin laatiman asemakaavan sisälsi valituskelpoisen päätöksen. Yhtiöllä oli asianosaisen valitusoikeus päätöksestä.
24.6.2015/1765 KHO:2015:103
Tieasia - Maantielaki - Valituskelpoinen päätös - Hallintopakko - Liittymän poistaminen
- Toimivalta
Yhtiö oli ryhtynyt rakentamaan pysäköintialuetta, jolta oli liittymä valtatielle. Tienpitäjä oli
kirjeellään kehottanut yhtiötä poistamaan liittymän määräajassa ja todennut, että se muutoin
ryhtyy maantielain 101 §:n 2 momentin nojalla
toimenpiteisiin liittymän poistamiseksi. Yhtiö
oli kirjeen johdosta itse sulkenut liittymän.
Tienpitäjä voi sinänsä maantielain 101 §:n
2 momentin nojalla ryhtyä tosiasiallisiin hallintopakkotoimiin luvattomaksi katsomansa
liittymän käytön estämiseksi väliaikaisesti.
Maantielain 101 §:n 2 momentin nojalla tienpitäjällä ei ole kuitenkaan toimivaltaa tehdä
oikeudellisesti sitovaa ja lopullista päätöstä
liittymän käytön kieltämisestä, vaan toimivalta tällaisen päätöksen tekemiseen on lain 101
§:n 1 momentin mukaan aluehallintovirastolla.
Tienpitäjän yhtiölle lähettämä kirje ei ollut
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SEBASTIAN SOHLBERG
Siuntio
puh 040 5114 306
sebastian.sohlberg@
malmgardsjundea.fi

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.

PETER STORSJÖ
diplomiekonomi, mv
Raasepori
puh 0500 504 229
peter.storsjo@nyby.fi

PEKKA VILKUNA
veteraanikansanedustaja, mv
Nivala
puh 050 5113 119
pekka.vilkuna@gmail.
com

MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUS
kesällä 2015 toimiston pihalla Tikkurilassa.
Kuvassa vasemmalta Sebastian Sohlberg,
puheenjohtaja Eine Rosenberg-Riihimäki,
varapuheenjohtaja Thomas Frankenhaeuser,
toiminnanjohtaja Tuija Nummela, Pekka Vilkuna,
Henrik Creutz ja Janne Sankelo (ei kuvassa).

Toiminnanjohtaja
TUIJA NUMMELA
MMK
puh 091 356 511
tuija.nummela@
maanomistajainliitto.fi

hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu valituskelpoinen päätös.
15.6.2015/1649 KHO:2015:95
Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaava
- Asemakaava-alueen rajaus - Kunnan kaavoitusmonopoli - Kunnan maapolitiikka - Maankäytön ohjaustarve - Kunnan kehitys - Maanomistajien yhdenvertaisuus - Yleiskaavan
ohjausvaikutus
Kunta oli hyväksynyt omistamansa tilan alueelle asemakaavan, jossa oli osoitettu rakennusoikeutta pientaloasumiseen sekä katu- ja
viheralueita. Asemakaava-alue oli pinta-alaltaan 8,7 hehtaaria ja se sijaitsi aikaisemmin
asemakaavoitetun kylätaajaman koillispuolella.
Asemakaava-alue muodosti pääosan kylätaajaman pohjoispuolelle oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa osoitetusta asuntoalueesta.
Asiassa oli kysymys siitä, oliko asemakaava lainvastainen sillä perusteella, että A:n ja
B:n omistamaa 0,5 hehtaarin suuruista rakennettua tilaa ei ollut sisällytetty asemakaavaalueeseen. Tila sijaitsi asemakaava-alueen itäpuolella ja samalla yleiskaavassa osoitetulla
asuntoalueella kuin kunnan omistama tila.
Asiassa saadun selvityksen mukaan asemakaava-alueen rajaukseen oli vaikuttanut
kunnan tavoite laatia asemakaavoja ensisijaisesti omistamilleen alueille. Tähän nähden

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.

korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnalla on
kaavoitusmonopolinsa mukaisesti ja osana
maapolitiikkaansa oikeus laatia haluamansa
sisältöisiä kaavoja edellyttäen, että kaavalle
laissa säädetyt sisältövaatimukset täyttyvät.
Kunnalla on tällöin harkintavaltansa puitteissa
mahdollisuus muun ohella päättää siitä, mille
alueille ja missä aikataulussa asemakaavoja
laaditaan. Pelkästään sillä perustella, että kaava-alueen rajaukseen olivat vaikuttaneet maanomistukselliset seikat, kaavapäätöstä ei siten
ollut pidettävä lainvastaisena. Kaavaratkaisun
lainmukaisuus oli kuitenkin voitava perustella
myös muilla kuin maanomistukseen liittyvillä
näkökohdilla.
Asemakaava-alue sijaitsi kylätaajaman ja
A:n ja B:n omistaman tilan välissä eikä mainitun tilan ympäristössä ollut muutoinkaan
tiivistä rakennuskantaa. Tilan kohdalla kaavarajaus noudatti tien suuntaisesti vedettyä
linjausta. Kaava-alue muodosti maankäyttö- ja
rakennuslain 54 §:n kannalta tarkasteltuna
maankäytöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden.
Asemakaavaratkaisu ei rajoittanut asemakaavoittamattoman alueen tulevaa suunnittelua
niin, ettei aluetta voitaisi tulevassa kaavoituksessa osoittaa maanomistajien kannalta tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Näissä oloissa
tilan jättäminen tässä vaiheessa asemakaavaalueen ulkopuolelle ei ollut lainvastaista.

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
maanomistaja! Liitto auttaa jäseniään
maanomistukseen 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,
040 5114 306,
sebastian.sohlberg@malmgardsjundea.fi
Janne Sankelo, Vaasa
puh 050 5120 519
janne.sankelo@vapo.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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TERVETULOA

METSÄHUOLTOASEMALLE!
Suomi voi ajaa
sinunkin puullasi.

Täytä tankki dieselillä, joka on lähtöisin suomalaisista metsistä.
UPM BioVerno on maailman ensimmäinen puupohjainen polttoaine,
joka valmistetaan sellunkeiton yhteydessä saatavasta mäntyöljystä.
Polttoaine käy sinunkin ajoneuvosi dieselmoottoriin ilman muutoksia.

Tee metsästäsi osa UPM BioVernon menestystarinaa
Uusiutuvalla UPM BioVernolla on fossiilisten polttoaineiden ominaisuudet
ja energiasisältö, mutta vain murto-osa niiden CO2-päästöistä.
Tarvitsemme laadukasta ja kestävästi tuotettua suomalaista puuta
tulevaisuuden tuotteisiin. Sinunkin metsälläsi voi olla tärkeä rooli
uudessa biometsäteollisuudessa.
Tutustu mahdollisuuksiisi osoitteessa www.metsämaailma.ﬁ.

TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ

UPM METSÄ

