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VALONSÄTEITÄ SYNKKYYTEEN
Maanomistajan arki on usein melkoista taistelua: pakkosuojelua,
vastentahtoisia kaavamerkintöjä, omien hankkeiden tyrmäämistä,
roskaavia jokamiehiä… Maanviljelijöillä on synkät ajat: tuottajahinnat ovat joko laskeneet jyrkästi tai pysyneet pitkään matalalla.
Lisäksi kuluvan vuoden viljelyolosuhteet ovat monin paikoin olleet
erittäin vaikeat. Ja kaiken päälle kustannukset jatkavat nousuaan.
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ajan työtä yleisten edellytysten parantamiseksi. Lainsäädäntörintamalla onkin näkyvissä kaivattuja valonsäteitä. Maatalous- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi Maanomistajain Liiton
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Aina on myös rohkeita yrittäjiä, jotka löytävät oman tiensä vaikeinakin aikoina. Näiden edelläkävijöiden rohkaisemina muutkin voivat
uskoa omiin mahdollisuuksiinsa. Juhlaseminaarissamme oli esillä
monella tavalla tulevaisuuteen valoa luovia toimijoita. Koko valtakunnan tasolla merkittäviä investointeja tehnyt pääyhteistyökumppanimme UPM parantaa erityisesti metsänomistajan tulevaisuudenuskoa. Malmgård ja Rönnvik ovat löytäneet oluesta ja viinistä
yhden tuotannonhaaran, joka ei muutama vuosikymmen sitten ollut
edes mahdollista. Myös Wildlife Estates -tunnuksen saajat ovat
uuden ajan airuita, jotka hyödyntävät tilansa tai yhteisönsä kaikki
mahdollisuudet sopusoinnussa luonnon kanssa.
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jäseniäkin. Ja kaiken kruunasi aurinko, joka suorastaan häikäisi
juhlassamme.
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Lehden tekijät

LJUSGLIMTAR I MÖRKRET
Jordägarens vardag är ofta en kamp mot väderkvarnar: tvångsskydd, oönskade planbeteckningar, förbud mot egna projekt, nedskräpande allmänhet... Jordbrukarna tampas med bland annat låga
och sjunkande producentpriser, svåra odlingsförhållanden och en
fortlöpande prisstegring.
Trots svårigheterna och motgångarna lönar det sig inte att tappa
modet. Intresseorganisationerna, däribland Jordägarnas Förbund,
arbetar oförtrutet med att förbättra villkoren och de allmänna förutsättningarna för jordägarna. På lagstiftningsfronten kan man
skönja vissa ljusglimtar: På Jordägarnas Förbunds 70-årsseminarium berättade jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen om
olika skrivelser i regeringsprogrammet som syftar till att luckra upp
de lagar och förordningar som beskär jordägarnas beslutanderätt.
Myrskyddsprogrammet kommer att drivas vidare på frivillig bas och
beslutsfattandet kommer att ske närmare de berörda parterna än
hittills. Ett exempel på detta är att landskapsplanerna framöver
kommer att fastställas av landskapen och inte av miljöministeriet.
Det finns många modiga och företagsamma finländare som trotsar
motigheterna och finner nya vägar. Dessa föregångare och banbrytare uppmuntrar även andra att tro på möjligheterna och att se
framtiden an med tillförsikt. UPM har gjort betydande riksomfattande investeringar som stärker skogsägarnas framtidstro. Malmgård
och Rönnvik har funnit öl- och vinrelaterade verksamhetsmöjligheter som var otänkbara för bara några decennier sedan. De gårdar
som har beviljats diplomet Wildlife Estates har visat förmåga att i
alla avseenden verka i samklang och harmoni med naturen.
De positiva inläggen gav framtidshopp och uppmuntrade jubileumsdeltagarna att söka ny vägar. Evenemang vid vilka medlemmarna och samarbetsparterna träffas och utbyter tankar gagnar
både föreningen och medlemskåren. Som på beställning lyste
solen från en klarblå himmel.

Tuija Nummela
verksamhetsledare
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Suojamuuri kuvattuna voimalaitoksen suunnasta.
KUVA Teiju Autio

KANSANEDUSTAJA JUHA PYLVÄS
MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUKSEEN

Peter Storsjö

Juha Pylväs

Maanomistajain Liiton syyskokouksessa
valittiin hallitukseen kaudelle 2016–2018
uudelleen Peter Storsjö Raaseporista. Veteraanikansanedustaja Pekka Vilkuna Nivalasta oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Hänen tilalleen valittiin Juha Pylväs.
Kansanedustaja Pylväs on agronomi ja
yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalta Ylivieskasta.
Syyskokous keskusteli toimintasuunnitelmasta ja totesi, että hyvin onnistuneen

Förslag till mildring

AV KRAVEN I AVLOPPSVATTENFÖRORDNINGEN
Den arbetsgrupp som berett ändringar i lagstiftningen om
avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden ger tre alternativa förslag på rimligare krav.
Arbetsgruppens första alternativ följer riktlinjerna i regeringsprogrammet. Det innebär att fastigheter som byggts
före 2004 är tvungna att se över avloppsvattensystemet
först i samband med övriga grundliga renoveringar som kräver bygglov.
Också det andra alternativet följer riktlinjerna i regeringsprogrammet. Det avviker från det första alternativet
såtillvida att det föreslås att de detaljerade kriterierna
beträffande områden som är känsliga för förorening skrivs
in direkt i miljöskyddslagen.
Arbetsgruppens tredje alternativ innebär en utvidgning
av undantagsbestämmelsen i avloppsvattenförordningen.
Undantagsbestämmelserna avser t.ex. fastighetsinnehavarens höga ålder eller arbetslöshet, som kan utgöra grund för
befrielse eller tidsbegränsat undantag från kraven.
Arbetsgruppen har inte rangordnat de tre alternativen
sinsemellan. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till
jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i början av
november.

70-vuotisjuhlan jälkeen on tärkeää jatkaa
vireää toimintaa ja sen kehittämistä.
Vuoden 2016 päätapahtuma on matka
Brysseliin maaliskuussa Forum for the Future of Agriculture -seminaariin. Suunnitteilla
on parin kolmen päivä matka, jossa on seminaarin lisäksi muutakin ohjelmaa.
Talouden tiukat ajat näkyvät liitonkin
toiminnassa ja syyskokous päätyi korottamaan jäsenmaksua viidellä eurolla.

KOLME VAIHTOEHTOA

Hajajätevesiasetukseen
Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten
kohtuullistamiseksi.
Työryhmän ensimmäisen vaihtoehdon mukaan ennen vuotta
2004 rakennetuilla kiinteistöillä
jätevesijärjestelmä täytyisi uusia
vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin rakennuslupaa
edellyttävää remonttia. Tämä
koskisi alueita, jotka eivät ole
pilaantumiselle herkkiä.
Toisen vaihtoehdon mukaan
yksityiskohtaiset kriteerit pilaantumiselle herkistä alueista
kirjattaisiin suoraan ympäristönsuojelulakiin. Pilaantumiselle
herkillä alueilla riittäisivät nykyiset vähimmäisvaatimukset jäte-

vesien puhdistustasolle. Kunta
voisi kuitenkin määräyksillään
tiukentaa vaatimuksia.
Kolmannessa vaihtoehdossa
ympäristönsuojelulakia muutettaisiin niin, että ympäristövaatimukset ja kiinteistön omistajaan
liittyvät edellytykset erillisinäkin
riittäisivät poikkeamisen myöntämiseen. Tällöin esimerkiksi
pitkäaikainen työttömyys riittäisi perusteeksi soveltaa poikkeamissäännöstä.
Työryhmä ei asettanut valmistelemaansa kolmea vaihtoehtoa
paremmuusjärjestykseen.
Raportti luovutettiin marraskuun alussa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

OPAS METSÄTUHOJEN TUNNISTAMISEEN
Metsätuhot-opas helpottaa tavallisimpien Suomessa esiintyvien metsätuhojen tunnistamista.
Kirjassa esitellään tuhojen torjumisen ja ennaltaehkäisyn metsänhoidolliset keinot, kestävyysjalostus, metsähygienia sekä kemiallinen
ja biologinen torjunta sekä tieteellisesti hyviksi
havaitut monitorjunnan menetelmät.
Opas on tarkoitettu metsänomistajille ja metsäalan ammattilaisille kuten metsäneuvojille,
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metsureille, metsäkoneenkuljettajille sekä alan
opiskelijoille ja muille metsistä ja metsän terveydestä kiinnostuneille.
Kirjan ovat laatineet Suomen metsätuholaisten tuntemuksen eturivin asiantuntijat johtaja
Antti Uotila, yliopistonlehtori Risto Kasanen ja
professori Kari Heliövaara.
Kirjan on kustantanut Metsäkustannus Oy.

Verla avaa historiapolun
Vuonna 1964 suljettu Verlan tehdas avattiin
Suomen ensimmäisenä tehdasmuseona vuonna 1972. Verlan puuhiomo ja pahvitehtaan
suojamuuri avaavat näkymiä vanhoihin kanavarakenteisiin ja toimivat osana alueen ulkotilassa kulkevaa historiapolkua.
Koskeen eri aikoina rakennetuista vesivoimaloista on kaksi edelleen toiminnassa. Unescon maailmanperintölistalle Verla nimettiin
vuonna 1996.
Vedestä – entisestä toiminnan edellytyk-

sestä – oli muodostunut vuotojen ja tulvien
myötä uhka kohteen säilymiselle. Tätä uhkaa
torjumaan suunniteltiin ja rakennettiin voimakanavaan vesimassat tehtaasta erottava, maisemaan integroitu suojamuuri.
Suojamuurin lisäksi museo sai uuden, mielenkiintoisen ulkotilan suojamuurin ja tehdasmuseon väliin, joka kuitenkin alistuu olemassa
olevalle, säilytettävälle tehdasympäristölle sekä maisemalle.
Se mahdollistaa kanava-alueen havainnolli-

sen esittelyn.
Verlan lisäksi kolme muuta suomalaishanketta on ehdolla vuoden 2016 Europa Nostra
-palkintojen ja Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen saajaksi. Palkintoa haetaan Adoptoi monumentti -hankkeelle ja Astuvansalmen
kalliomaalauksiin huomiota kiinnittäneelle Yöveden kansanjuhlalle sekä Pieksämäen veturitallien uudiskäyttö- ja restaurointihankkeelle.

Soidensuojelutyöryhmä
LISÄISI VAPAAEHTOISUUTTA
Soidensuojelutyöryhmä on tunnistanut
laajojen selvitysten perusteella yhteensä
747 valtakunnallisesti arvokasta suoaluetta, joiden pinta-ala on 117 000 hehtaaria.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo
Tiilikaisen mukaan valtion omistamia soita
tullaan suojelemaan 36 000 hehtaaria.
Jo keväällä 2015 valtioneuvoston päätöksellä suojeltiin noin 6 000 hehtaaria
eteläisiä valtion soita soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen perusteella.
Työryhmän esitykseen sisältyvillä yksi-

tyisillä, valtakunnallisesti arvokkailla suoalueilla ei tulla rajoittamaan maankäyttöä
tai muita maanomistajien oikeuksia. Luonnonsuojelun vähentyneiden määrärahojen
vuoksi työryhmä ehdottaakin yksityisten
soiden suojeluun vapaaehtoisia suojelukeinoja toteutettavaksi pitkällä aikavälillä.
Työryhmän työ kattoi koko Suomen
lukuun ottamatta Tunturi-Lappia, MetsäLappia ja Peräpohjolan aapasuovyöhykkeen pohjoisosaa.
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LÄMPIMÄT KIITOKSET
in Liiton
kaikille Maanomistaja
iin
70-vuotisjuhlallisuuks
osallistuneille!

Maanomistajain Liiton
70-vuotisjuhlaseminaari

Vastuullinen yksityisomistus on
yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta
TEKSTI Tuija Nummela KUVAT Niina Huuhtanen, Pyry Krappe

Juhlaseminaarin musiikista vastasi
iittiläinen Maakansa Brothers. Soittajilla
oli vahva kosketus maanviljelykseen ja sen
huomasi elämänmakuisista sanoituksista.

6
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aanomistajain Liiton varapuheenjohtaja Thomas
Frankenhaeuser totesi juhlaseminaarin avauspuheessaan, että 70 vuotta sitten -sotien jälkeen- perustettiin Maanomistajain Liitto- Jordägarnas Förbund
puolustamaan erityisesti yksityistä maanomistusta Suomessa.
Läpi vuosisatojen on monta kertaa todistettu, että yksityinen omistusoikeus on osoittautunut olevan kehittyvän vaurauden ja hyvän yhteiskunnan perusedellytyksiä. Tämä ei siis koske pelkästään maanomistajia, vaan koko yhteiskuntaa. Tietenkin myös omistuksessa
pitää olla sääntöjä ja periaatteita, joita noudetaan ja toki valitettavia
ylilyöntejä on ollut myös joskus maanomistajien vallankäytössä.
Hyvänä esimerkkinä omistajuudesta on Norja, jossa on todettu
olevan lukuisia puurakennuksia, jotka ovat saavuttaneet yli 500
vuoden iän. Tutkimuksessa selvitettiin syyt, jotka olivat johtaneet
tähän erinomaiseen kestävyyteen. Selvityksissä löytyi vain yksi
selittävä tekijä, joka erotti nämä rakennukset muista puutaloista.
Ainoana selittäjänä oli se, että omistajana oli aina ollut yksityinen,
eli ei valtio kunta tai muu kollektiivinen omistus. Sää, paikka, ym
tekijöistä ei löytynyt selittäjää hyvään kestoon.
Kun yhteiskunta vääjäämättä kaupungistuu, syntyy yhä enemmän erilaistuneita mielikuvia eri kansalaisryhmien kesken - jot-

kut katsovat, että esimerkiksi maatila ja sen keskus tietenkin pitää
olla kaikille avoin paikka: sehän on niin mukava ja hoidettu. Mutta
kun sitten puhutaan esimerkiksi omakotitalon pihapiiristä, niin
sinne ei kyllä kenelläkään ole asiaa, se kun on yksityinen.
Frankenhaeuser jatkoi, ettei maanomistus tänään ole niinkään
omistusoikeus vaan pikemmin omistusvastuu. Jotkut tahot myös
haluaisivat tehdä maa- ja metsätalousmaasta kiinteistöveron lypsylehmän. Eli ensin verotettaisiin tulot ja sen jälkeen toiseen kertaan verotetaan pääoma.
Tervehdyspuheen päätteeksi varapuheenjohtaja Frankenhaueser evästi juhlapuhujaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista: Herra Ministeri, minä totean, että Teidän alaisuudessa tänään on valtaosa niistä hallinnonhaaroista, jotka vaikuttavat hyvään maaseudun kehitykseen.
Yksityinen omistusoikeus on kirjattu sekä Suomen perustuslakiin että EU:n peruskirjoihin. Vaikka monen virkamiehen kättä
kutittaa, että saisi ottaa määräysvallan, niin meidän täytyy tarkasti katsoa, ettei omistusoikeutta lähdetä heikentämään. Yksityinen omistus kun onkin lopulta se vastuullisin tapa hallita maata ja
myös rakennuksia. Eli olkoon mottomme ”Vastuullinen yksityisomistus – yhteiskunnan hyvinvoinnin peruskivi”.
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Maanomistajain Liiton
70-vuotisjuhlaseminaari

KIMMO TIILIKAINEN:

Kenenkään ei tarvitse antaa
maataan korvauksetta
yhteiskunnan käyttöön

S

uomalainen maanomistaja on
tuntenut vastuunsa yhteiskunnan kehittämisestä ja luovuttanut
usein maata vastikkeetta yhteisen
hyvän edistämiseksi. Suomen maaseudulla
on runsaasti esimerkkejä maanomistajan
lahjoittamista alueista vaikkapa paikallisen koulun, kylätalon, hautausmaan tai
museoalueen perustamiseksi.
Huomattavaa on myös, että Suomen
tieverkosta edelleen 80 prosenttia on yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden
tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Vaikka
tienpitoon myönnetään hiukan, tosin
summiltaan pieniä avustuksia, voidaan
sanoa, että iso osa Suomen elintarvike- tai
puualan yrityksistä ja sitä kautta suuri osa
kansalaisten toiminnasta joutuisi nopeasti vaikeuksiin, jos yksityisten maanomistajien tahto tai resurssit eivät enää riittäisi
yhteisen hyvän ylläpitämiseen.
•••••
Ajat muuttuvat. Yhteisen hyvän varmistamiseksi yhteiskuntamme on katsonut
hyväksi asettaa enenevästi rajoituksia
maaomaisuuden käyttöön tai alkanut
hankkia strategisesti tärkeitä alueita. Esimerkiksi valtakunnallisen liikenneverkon
8

MA ANOMISTAJA 4 | 15

ja energiahuollon järjestämiseen tarvittavia alueita on lunastettu, jos maanomistaja ei ole ollut halukas luovuttamaan aluettaan yhteiskunnan arvioimaan hintaan.
Lunastus on pakkotoimista puuttumista perustuslain 15§:n 1 mom suojaamaan
toisen omaisuuteen. Nykysäädösten mukaan omistajalla on oikeus saada täysi
korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista
taloudellisista menetyksistä.
Lunastuslaki on ollut voimassa jo liki 40
vuotta, ja sen uudistamistarvetta ovatkin
useat tahot perustellusti esittäneet. Keskustelua on lisännyt Ruotsissa vuonna 2010
tehty lunastuslain muutos. Tuo lakimuutos
sisältää useita systemaattisesti merkittäviä
tarkistuksia korvauksen määräämiseen.
Lunastettavan omaisuuden haltijalle tulee
maksaa varsinaiseen markkina-arvoon perustuvan lunastuskorvauksen lisäksi kaavamainen 25 %:n suuruinen lisäkorvaus.
Pakkolunastukset eivät ole tavoiteltava
toimintatapa yhteiskunnan kehittämiseksi.
Kuntien ja julkisyhteisöjen maapolitiikan
tulisi olla paitsi pitkäjänteistä myös yhteistyöhakuista. Maata voidaan hankkia tulevaisuuden tarpeisiin tekemällä yhteistyötä
maanomistajan kanssa. Maanomistaja voi
myös aktiivisesti tarjota alueitaan raken-

tamiseen ja tehdä sopimuksia haluamansa
tahon kanssa maansa hyödyntämiseksi.
Sopimusteitse eteneminen on nykyaikaa. Omaisuuden pakkolunastus voi aiheuttaa epäluottamusta viranomaistoimintaan jopa sukupolvien ajan. Suomi on niin
iso ja harvaan astuu maa, että täältä pitäisi löytyä tilaa vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.
•••••
Kaavoituksella on merkittävä suora ja
epäsuora vaikutus omaisuuden käyttömahdollisuuksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa 15 vuotta.
Kunnat saivat kaavoituksessa valmisteluja päätösvallan yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen osalta. Kaavoituksesta
johtuvat korvauskäytännöt on säädetty
maankäyttö- ja rakennuslailla. Myös niiden osalta olisi korjaustarvetta.
Maakuntakaavalle säädettiin yleispiirteinen tehtävä esittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia
alueita. Uutena instrumenttina säädettiin
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka eri kaavatasoilla tulee ottaa huomioon. Uuden lain tarkoitus oli hyvä, mutta
toimeenpano on vuosien mittaan alkanut

herättää yhä laajenevaa kritiikkiä.
Alueiden käytön suunnittelun yhtenä
tavoitteena on edistää elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä. Hämmennystä on
herättänyt maakuntakaavassa viljellyn
pellon merkitseminen esimerkiksi ”arvokkaaksi maisema-alueeksi” tai metsän
merkitseminen alueeksi, jolla on ulkoilun
ohjaamistarvetta tai erityisiä ympäristöarvoja. Kaavahierarkian mukaisesti tällaisten merkintöjen ohjausvaikutus ja rajoitukset tulkitaan kuntatasolla.
Kaavoitus on viranomaistoimintaa. Hyvää tarkoittava kaavamerkintä ei useinkaan ”kehitä”, vaan alkaa rajoittaa yksittäisen toimijan maankäyttöä vuosiksi tai
vuosikymmeniksi eteenpäin – kaavahan
on voimassa niin kauan kuin sitä ei muuteta tai kumota.
Ihmisten oikeustajuun ei tahdo sopia,
miksi luonnonsuojelulaissa tai metsälaissa
säädettyjen arvojen suojelu ei riitäkään, ja
miksi metsiä ja peltoja ylipäätään merkitään kaavoihin. Kaavoituksen tarkoituksena on rakentamisen ohjaaminen, mutta
nyt voimavaroja on alettu käyttää elinkeinokäyttöön jäävien alueiden ympäristönsuojelullisten ominaisuuksien arvottamiseen. Tämä syö kuntien kaavoitukseen varaamia rahoja ja vähentää resursseja, joita
voisi ohjata vaikkapa taajamien ja kylien
viihtyisyyden lisäämiseen.
•••••
Jokamiehenoikeus on ikivanha, hieno ja ainutlaatuinen pohjoismainen käytäntö. Jokamiehenoikeudella voi meidän suomalaisten
lisäksi kuka tahansa maassamme oleskeleva
tai kävijä nauttia suomalaisesta maaseudusta, vesillä olosta ja monista metsien antimista. Jokamiehenoikeus on kuitenkin väistyvä
oikeus. Jokamiehenoikeutta ei voi ”laventaa”,
kuten nyt näkyy tehtävän kaavoitettaessa
asuinalueen viereisiä metsiä ja peltoja ”alueeksi, jolla on ulkoilun ohjausarvoja”.
Tällaiset jokamiehenoikeutta laventamaan pyrkivät kaavoituskäytännöt ovat
yleistyneet ja herättävät jatkuvasti kiistoja. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse antaa maataan korvauksetta yhteiskunnan
käyttöön. Kaavoitusmenettelyjä tässä asiassa on korjattava ja kaavoituksen oikeusvaikutuksia maa- ja metsätalousalueilla
on selkiytettävä.

Myös hallitusohjelman kärkihankkeessa ”Luontopolitiikkaa luottamuksella ja
reiluin keinoin” on kirjattu, että yksityisten alueiden käyttäminen yleiseen virkistykseen saa selkeät pelisäännöt.
Maanomistaja voi päättää olla hyödyntämättä metsiään millään tavalla. Se on
uuden metsälain mukaan mahdollista.
Siihenkään ei kaavamerkinnöillä voida
vaikuttaa. Hän voi hyödyntää metsiään
myös vaikka monikäyttöalueina.
Puunmyynnin lisäksi tuloa voi saada
monin eri tavoin, myös tekemällä yhteistyötä naapurimaanomistajan kanssa.
Maanomistajan ja vaikkapa luontoyrittäjän tai ratsastuskoulun välisellä käyttösopimuksella voidaan varmistaa, että
molempien osapuolten häiriötön elinkeinonharjoittaminen on mahdollista.
Kannustankin lämpimästi etsimään
ja kokeilemaan uusia tapoja hyödyntää
maa- ja metsätalousalueiden aineellisia ja
aineettomia arvoja.
Nykyinen maakunta- tai kuntakaavoitus voi muodostua ratkaisevaksi esteeksi
tulevaisuuden elinkeinojen ja liiketoiminnan mahdollisuuksien kuten biotalouden
edistämiseksi Suomessa.
Olen huolissani maa- ja metsätalousalueisiin kaavoituksella kohdistuvan päällekkäisen säätelyn vaikutuksista elinkeinojen
harjoittamiseen ja niiden kehittämisedellytyksiin. Maaseudun maa- ja metsätalousalueiden käyttöä ja hoitoa ohjataan vastikään
uusituilla säädöksillä. Siksi eri lakien rajapintojen tarkastelu on nyt välttämätöntä.
Muutoin biotalouden mahdollisuudet mene-

tetään, mikä heikentää kansantalouden kasvua ja estää myös maaseudun kehittymistä.
Uusi hallituksemme onkin päättänyt
useista rakentamisen ja kaavoituksen sujuvoittamiseen liittyvistä muutoksista.
Tulen ministerinä kiinnittämään erityistä
huomiota maa- ja metsätalousalueiden käsittelyyn kaavoituksessa.
•••••
Lopuksi haluan kiittää teitä Maanomistajien liiton jäseniä, jotka teette ennakkoluulotonta työtä tiloillanne uusien
innovaatioiden jalkauttamisessa maa- ja
metsätalouteen ja maaseudun elinkeinotoimintaan.
Suomen rakennuskanta on hyvin nuorta. Suurin osa vanhasta rakennuskannastamme on maaseudulla ja juuri maatiloilla. Liittonne tavoitteisiin kuuluu myös
maaseudun kulttuuriperinnön hoitaminen ja säilyttäminen.
Olette järjestäneet vuosittain jäsenistöllenne rakennushistorian päiviä. Haette
aktiivisesti myös ammattilaisten avulla
keinoja uusintaa sukupolvien työn aikaansaannoksia, ja tämän kaiken te teette ilman
viranomaisvaatimuksia ja omalla rahallanne. Huolehditte kiitoksen ansaitsevalla
tavalla osaltanne suomalaisen maaseudun
kulttuuriperinnöstä ja rakennetun ympäristön kerroksellisuuden säilymisestä.
Lyhennelmä maatalous- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen
juhlapuheesta Maanomistajain Liiton
70-vuotisjuhlaseminaarissa 30.10.2015
Ritarihuoneella
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Maanomistajain Liiton
70-vuotisjuhlaseminaari

TEKSTI Niina Huuhtanen

TEKSTI Tuija Nummela

TEPPO VIHOLA:

U

Maanomistus ajan virrassa

seimpien käsityksen mukaan yksityinen maanomistus
on ikiaikainen ja äärettömän
vanha. Näin ei kuitenkaan ole,
sillä aikoinaan kaiken maan katsottiin kuuluvan kruunulle, ja viljelijöillä oli maahan
vain nautintaoikeus. Tästä nautinnasta tai
nautinnan tuotosta he maksoivat veroa valtiolle, ja nautintaan tuli jo varsin varhain
perintöoikeus. Omistuksella ei kuitenkaan
ollut rajoja tai määrää.
Asutusteknisesti maa jakautui kuitenkin omistuksiin, mutta yksityisten ihmisten sijasta maan omistivat kylät, joiden
osakkaita talonpojat olivat. Jos ja kun rajariitoja käytiin, niitä ei käyty talojen vaan
kylien kesken. Taloilla ei ollut rajoja, joista
olisi voitu riidellä.
•••••
Varsinainen maanomistus ainakin talonpoikaisessa muodossaan syntyi vasta
isojaossa. Sitä koskeva asetus annettiin
vuonna 1757. Suuressa osassa maata jako
pantiin toimeen 1700-luvun loppuun tai
1800-luvun alkuvuosikymmeniin mennessä. Isojaon seurauksena syntyi puhdas yksityismaanomistus, kun tilukset erotettiin
toisistaan rajoilla. Sen jälkeen talonpoika
saattoi sanoa: tämä maa on minun.

Maanjako yksityisille omistajille tapahtui tulevaisuutta ja maanomistajia ajatellen otollisena ajankohtana. Peltojen ohella
myös niityt, metsämaat ja vesialueet jaettiin samalla kertaa. Talot saivat monin paikoin mittavat metsäalat, jos kohta metsät
olivat 1700-luvun lopulla ainakin tiheämmän asutuksen eteläisessä Suomessa perin
kurjassa kunnossa.
Isojaossa maa sai isännän, mikä vaikutti
ennen muuta metsien kasvuun ja kuntoon,
mutta myös maatalouden tehostumiseen. Yhteisomistus kiihotti ihmistä ottamaan maasta kaiken mahdollisen irti, mikä ei ollut sen
enempää ihmisille kuin maallekaan hyväksi.
•••••
Ensimmäinen suuri ja vakava poikkeama
maanomistusoikeuteen tapahtui vuonna
1918, kun lopulliset torpparilait säädettiin.
Yhteiskunnan ja maaseudun tilanne oli ajautunut sellaiseksi, että yhteiskuntarauhaa jäytänyt maanvuokrakysymys oli ratkaistava.
Noin sataa vuotta aikaisemmin syntynyt
yksityinen maaomistus oli jo niin vakiintunut, että asiasta tuli hyvin vaikea. Maanomistajat olivat usein haluttomia luovuttamaan
maata torppien itsenäistämiseksi, jos kohta
toisenkinlaista asennoitumista esiintyi.
•••••
Seuraavan kerran maanomistajan kiistämättömään oikeuteen omaisuuteensa poikettiin viimeisimmän sodan yhteydessä.
Maamme menetti rauhanteoissa Karjalan
kannaksen, Porkkalan vuokra-alueen sekä
Petsamon Lapin. Jäljelle jääneeseen Suomeen evakuoitiin kaikkiaan noin 450 000
asukasta, jotka piti sijoittaa ja asuttaa.
Joukko oli erittäin suuri, kun sitä vertaa
esimerkiksi nykyiseen Eurooppaa koet-

televaan pakolaistulvaan. Haaste oli niin
suuri, ettei siitä selvitty ilman poikkeuksellisia ratkaisuja.
Jo silloin nähtiin asuttamiseen liittyvät ongelmat ja niiden merkitys koko suomalaiselle
maataloudelle. Keskimääräinen tilakoko oli
maataloudellisesti jo tätä ennen ollut koko
Suomessa pieni, ja suunnan olisi pitänyt olla
kohti suurempia viljelysaloja ja tilakokoja.
Maahan perustettiin kuitenkin valtava
määrä uusia tiloja. Varsinaisia maanviljelystiloja syntyi noin 40 000, ja 2,8 miljoonaa hehtaaria maata vaihtoi omistajaa.
Näiden lisäksi vapaaehtoisin kaupoin syntyi noin 35 000 tilaa ja tonttia. Nämä olivat
kuitenkin pääasiassa asuntotiloja eivätkä
varsinaisia viljelmiä. Kun kaikki rintamamiestontit ja asutustilat lasketaan yhteen,
päädytään peräti 120 000 uuteen tilaan.
•••••
Moninaiset ympäristökysymykset ovat
sittemmin aiheuttaneet närää, kun omistaja ei aina tahdo pysyä mukana ympäristökysymysten perusteluissa. Maanomistajan
on joskus vaikea ymmärtää suojelutarpeita,
ja toisaalta suojeluväen on vaikea ymmärtää heille itselleen tärkeiden tavoitteiden
jyrkkää vastustusta.
Toisaalta olemme päätyneet maailmaan
ja yhteiskuntaan, jossa yhteisymmärryksen
ja joustavuuden soisi saavan suuremman sijan. Riiteleminen syö yhteiskuntaamme, ja
kaikkeen osallistuva lainsäädäntö luo tilaa
konflikteille, vaikka sen tarkoituksena pohjimmiltaan on sellaisia välttää.
Lyhennelmä Suomen maatalousmuseon
johtajan Teppo Viholan
puheesta Maanomistajain Liiton
70-vuotisjuhlaseminaarissa 30.10.2015

PANEELIKESKUSTELU:

ELO ajan
hermolla
Maanomistajain Liiton 70-vuotisjuhlan yksi pääpuhujista oli European Landowners’ Organizationin (ELO) puheenjohtaja Christoph Büren. Hän
kertoi järjestön toiminnasta niin Brysselissä
kuin koko Euroopan unionin tasolla.
ELO edustaa kansallisten maanomistajaorganisaatioiden verkostoa ja on näin ollen myös
Maanomistajain Liiton kattojärjestö Euroopassa. Organisaation jäseniä on 28:sta Euroopan
maasta. Jäsenorganisaatioita on yli 60.
Järjestö pyrkii olemaan ajan hermolla EU:n
poliittisessa ja oikeudellisessa päätöksenteossa sekä toimimaan maanomistajien äänenä
viranomaisille. ELO on aktiivinen yli 45:ssä eri
komiteassa ja sillä on laajasti korkean tason
yhteyksiä EU:n ja jäsenvaltioiden viranomaisiin.
Tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita ovat mm.
komission halu tarkentaa voimassa olevia direktiivejä ja ohjelmia, työpaikat, maahanmuutto,
yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen, Natura 2000 -uudistus sekä uusien hankkeiden aloittaminen.
ELO on omalta osaltaan osallistunut Natura
2000 -hankkeessa aineiston keräämiseen sekä suunnittelutyöhön komission kanssa. Keskeinen tavoite on, että ohjeista tulisi entistä
joustavampia.
Ympäristöjärjestöt ovat käynnistäneet kampanjan #itsMyNature, joka on kerännyt jo yli
500 000 allekirjoitusta. EU:ssa arvostetaan
myös maanomistajien näkemystä ympäristökysymyksissä ja ELO on vahva toimija tällä sektorilla.

Maanomistaja
on vastuullinen
ympäristönhoitaja
Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Mikael Pentikäinen veti mielenkiintoisen paneelikeskustelun. Jokaisella neljällä osallistujalla on ammatillinen suhde maanomistukseen, mutta
näkökulmat vaihtelivat. Lauri Pakka
on Maanomistajien Arviointikeskuksen toimitusjohtaja ja varatuomari.
Juhlavuoden pääyhteistyökumppanin
edustaja oli UPM:n johtaja Sauli Bran-

der, jonka vastuulla on puunhankinta
ja metsätalous Pohjois-Euroopassa.
Maanomistajain Liittoa edusti puheenjohtaja Eine Rosenberg-Riihimäki,
joka on metsätalousyrittäjä Hartolasta.
Agronomi Aarne Schildt on Bosgårdin
kartanon isäntä. Tilalla tuotetaan mm
pihvikarjan lihaa luonnonmukaisesti.

Esityksen tausta-aineisto on nähtävissä
kokonaisuudessaan www.maanomistajainliitto.fi
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Riistan ruokinnan täytyy olla
säännöllistä. Sitä ei saa lopettaa, kun
metsästyssesonki on ohi. Riistaruokinta
on myös keino ohjata metsäneläinten
kulkua pois maanteiltä turvallisempiin
maisemiin, Sebastian Sohlberg sanoo.

Tilan parisataa vuotta vanhan
päärakennuksen terassilta aukeaa
silmiä hivelevä riistapeltomaisema.
Kauniin kirjavien riistakasvien välissä
käy myös kuhina. Kauriit, peurat ja
riistalinnut kahisuttavat kasvustoa.

Riistapellot
kukoistavat

MALMGÅRD
SJUNDEÅSSA
Sohlbergien monitoimitilalla panostetaan metsän,
peltojen ja riistan tulevaisuuteen.
TEKSTI JA KUVAT Hia Sjöblom

–H

aluamme levittää hyvää sanomaa. Meille
myönnetty Wildlife
Estates -tunnus viitoittaa tätä tietä, myhäilee Malmgård Sjundeån isäntä Sebastian Sohlberg.
Eurooppalaisen maanomistajien liiton
ELO:n myöntämä tunnus on merkki siitä,
12
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että tilalla tehdään töitä kestävän tulevaisuuden eteen.
– Kaikella tällä luonnonhoitotyöllä haluamme myös kertoa kotiseudullemme,
ettei metsästäjä ole mikään holtiton pyssyllä paukuttelija, vaan tulevaisuudesta
ja jatkumosta vastuuta kantava toimija,
Sebastian Sohlberg sanoo.

– Näissä metsissä voi turvallisesti marjastaa, sienestää ja ulkoilla, vaikka täällä
myös metsästetään.

Siemeniä ja rehuja
Sohlberg tahtoo tilansa profiloituvan perinteisenä maatalousyrityksenä, missä töitä tehdään luontoa arvostaen, peltojen ja
tuotantoeläinten ehdoilla. Isäntä on myös
metsästäjä ja pitää erittäin tärkeänä metsästyksen jatkumisen mahdollisuuksia.
– Se edellyttää määrätietoista työtä riistanhoidon saralla. Metsän eläinten elinympäristöistä huolehtimisesta ei tilalla tingitä.
Panoksia on monitoimitilalla kasvatettu, kun 30-vuotias maineikas yritys Riistasiemen Oy on siirtynyt Malmgård Sjundeån hoitoon. Markus von Weissenberg
on perustanut Riistasiemenen ja tehnyt
tiivistä yhteistyötä Sohlbergin kanssa.
– Riistapellot ovat ilo silmälle, ne kaunistavat maisemaa ja tarjoavat suojaa ja
ruokaa riistalle, Sebastian Sohlberg toteaa.
Tilan alueella on myös suojelusuota ja yli
200 hehtaaria metsää.

Viisi työntekijää
Malmgården Sjundeåssa eletään peltojen ja

tuotantoeläinten ehdoilla, isäntäpari Sebastian Sohlberg ja Janica Wetterstein-Sohlberg
vakuuttavat. Tekemisestä ei ainakaan tule
pulaa. Tilan historia ulottuu ainakin 1500-luvulle. Rakennuksia on kymmeniä, jotka kaikki vaativat kunnossapitoa ja huoltoa.
Töitä teettää myös Siuntion Koneasema,
jota tilan väki pyörittää. Nimi jo kertoo, että tarjolla on kaikenlaista urakointia, konevuokraa ja ajoja maatalouden tarpeisiin.
Yhteistyö naapureiden kanssa on tiivistä
tälläkin saralla.
Tilan koneyritys työllistää ulkopuolista
työvoimaa, ja palkkalistoilla on viisi työntekijää. Isäntä korostaa yhteistyön arvoa.
– WE-tunnus vahvistaa verkostoja ja
tarjoaa myös kansainvälisiä tiedonsaannin kanavia, joita voimme hyödyntää tilan
kehitystyössä, Sohlberg sanoo.
Hän kertoo olevansa tyytyväinen tunnuksen hakemiseen liittyneisiin arviointeihin.
– Ne veivät aikaa, mutta auttoivat suunnittelemaan asioita eteenpäin.

Metsästysseuralle tunnus
Kauhajoen Metsästysseuralle myönnettiin
myös WE-tunnus. Ensimmäistä kertaa
metsästysseura sai tunnuksen ja samalla

WE-tunnuksen saaneella
Malmgård Sjundeålla on
noin 250 hehtaaria metsää
ja nelisensataa hehtaaria
peltoa sekä kone- ja
riistasiemenyritys.

mallitilan maineen. Puheenjohtaja Pauli
Kulmala oli tyytyväinen ja kehui naapureiden ja kyläläisten aktiivisuutta sekä
mukanaoloa pohjanmaalaisten metsästyskuvioiden kehittelyssä.
– Viidestätoista Kauhajoen asukkaasta tuhat kuuluu metsästysyhdistykseen. Se kertoo
yhdistyksen suosiosta ja hyvästä maineesta,
tunnuksen vastaanottanut Kulmala sanoi.
Metsähallituksen ylitarkastaja Ahti Putaala korosti, että tunnuksen saaminen
ei ole vaivatonta. Maailmanlaajuisena tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden köyhtyminen
vuoteen 2020 mennessä.
– Jotta se saavutetaan, tarvitaan
käytännön arkityötä metsissä, pelloilla ja luonnossa,
Putaala sanoi Ritarihuoneella tilaisuudessa, missä
W E-tunnukset
jaettiin
Maanomistajain liiton
70-vuotisjuhlalli-

suuksissa lokakuussa.
Mukana tilaisuudessa oli ELO:n puheenjohtaja Christoph Büren.
WE-tunnuksen voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan. Suomessa tunnuksen ovat
aiemmin saaneet Porkkalan kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan mallitila Hollolassa, Metsähallituksen Palosaaren mallitila Pyhäjoella, Kullo Gård Kulloossa, Kiialan kartano
Porvoossa ja Wanantaka Janakkalassa.
Porkkalan, Palosaaren ja Laitialan tilat
uusivat viisivuotiset WE-tunnuksensa.
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KUVA Martti Kuusinen

omistajan kannattaa kysyä kunnalta sitä, mitä ne oman
metsän kannalta tarkoittavat ja miksi rajoituksia on annettu. Kunnan pitää arvioida kaavamerkintöjen ja -määräysten
vaikutukset metsätaloudelle. Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa yksittäiselle maanomistajalle kohtuutonta haittaa.

Perehdy metsätalouden näkökulmiin

M Maa- ja metsätalousvaltainen alue
MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta

MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja

V Virkistysalue
Metsätalouden näkökulmasta MU-merkintää tulisi käyttää vain
ulkoilun ohjaamiseen eikä metsänhoidon rajoittamiseen.

Yleiskaavoitus menee metsään
Yleiskaavoitettu pinta-ala on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Yleiskaavoja on Suomessa
noin 2 000. Uusia yleiskaavoja laaditaan vuosittain runsaan 100 kappaleen vauhdilla.

M

etsien käytön kannalta
yleiskaava on tärkein kaavamuoto. Yleiskaavoilla
on vaikutuksia metsien
käyttöön ja arvoon. Yleiskaavojen metsätalouteen ja virkistyskäyttöön varattavilla
alueilla toimitaan metsälain mukaisesti
metsien hoidossa ja käytössä.
Metsänomistajan kannattaa seurata
aktiivisesti omaa metsää koskevaa maankäytön suunnittelua. Kunnat tiedottavat
kaavoituksesta esimerkiksi sanomalehdis14
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sä, kaavoituskatsauksissa ja kunnan verkkosivuilla. Jos metsä sijaitsee asuinkunnan
ulkopuolella, kaavoitusta on syytä seurata
säännöllisesti.

Vaikuta kaavan sisältöön
Kunnat tiedottavat yleiskaavan laadinnan
alkamisesta metsänomistajille mutta käytäntö on vaihteleva. Kunnan on laadittava
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallistumismenettelyt.
Metsänomistajien on syytä osallistua

kaavan valmisteluun jo osallistumis- arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa ja
jättää tarvittaessa mielipide.
Yleiskaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa
tehdään tärkeitä kaavan sisältöön vaikuttavia selvityksiä ja arvioidaan kaavan vaikutuksia. Yleiskaava koskettaa useita metsänomistajia. Siksi on hyvä keskustella ja
perehtyä yhdessä yleiskaavan vaikutuksiin
sekä esittää mielipiteet kaavan laatijoille.
Jos laadittavassa yleiskaavassa metsätalousalueelle esitetään rajoituksia, metsän-

Kaavoitus vaikuttaa metsien käyttöön aluerajauksilla
sekä kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä. Metsäalueita
varataan esimerkiksi metsätalouteen, virkistykseen, luonnonsuojeluun tai asumiseen. Pelkästään metsätalouteen
varattavia alueita ei tarvitse sisällyttää kaavaan.
Metsätalousalueella voi olla varsinaisen käyttötarkoituksen lisäksi muuta käyttöä tai arvoja. Siellä voi olla esimerkiksi ulkoilureitti, muinaisjäännöskohde tai luonnon
monimuotoisuudelle
erityisen tärkeä kohde. Tällaisilla kohteilla metsien hoito
ja käyttö perustuvat
metsälakiin ja metsäMetsänomistajan
sertifiointiin.
kannattaa seurata
Kaavoitus voi vaiaktiivisesti omaa
kuttaa metsien käytmetsäomaisuutta
töön rajoittamalla alueen käyttöä yleiskaakoskevaa maankäytön
van laadinnan aikana.
suunnittelua ja
Kunta voi määrätä,
osallistua kaavoituksen
että puun kaatoon
vireille tulosta lähtien.
tarvitaan kunnalta
maisematyölupa. Tällainen rajoitus saattaa
haitata esimerkiksi sukupolvenvaihdoksia, ja metsänomistajan pitää puuttua näihin yleiskaavaa laadittaessa.
Kaavan rajoitukset saattavat pahimmassa tapauksessa
tehdä metsätalouden kannattamattomaksi. Voi myös olla,
että rajoituksilla ei olekaan metsätaloudelle vaikutuksia
tai sitten alueen arvo voi nousta esimerkiksi muiden tulevien käyttötarpeiden takia.
Puukauppaa tehtäessä kaavan vaikutukset on otettava
huomioon. Suositeltava tavoite on, että metsätaloutta huomioon ottavalla kaavoituksella kunta pystyy turvaamaan
metsätalouden toimintaedellytyksiä.
Tommi Tenhola, Airi Matila ja Ari Kotiharju
Kirjoittajat ovat asiantuntijoita Tapio Oy:ssä
Tapio Oy:ssä valmistui marraskuussa 2015 selvitys metsätalouden
näkökulmista yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä maisematyölupaan. Se on julkaistu Tapion verkkosivuilla www.tapio.fi/
metsatietoa/kaynnissa-olevat-hankkeet/metsatalous-ja-kaavoitus.

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä?
Tunnetko maaseudun elinolosuhteet ja
sinulla on aikaa sekä halua auttaa?

HAE TUKIHENKILÖN
PERUSKOULUTUKSEEN!
Maaseudun tukihenkilö on vapaaehtoinen auttaja,
joka tarjoaa tukea arjen paineissa ja elämän erilaisissa
kriisitilanteissa.
Seuraava peruskoulutus järjestetään
4.-6.2.2016 Kylpylähotelli Kuntorannassa, Varkaudessa.
Koulutukseen valitaan enintään 20 osallistujaa
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 4.1.2016 mennessä
tukihenkilo@mtlh.fi tai Maaseudun Tukihenkilöverkko/
Maija Mielonen, Mannerheimintie 31 B 20, 00250 Helsinki.

Lisätietoja 0400-789 481 tai 040-567 0628
www.tukihenkilo.fi
Palvelevassa Maaseutupuhelimessa voit purkaa mieltäsi
kuormittavia asioita nimettömästi. Puheluusi vastaavat
Maaseudun tukihenkilöverkon tukihenkilöt.

MAASEUTUPUHELIN
010 504 57 60
Vastaanotamme puheluita joka päivä klo 18.00-21.00
Puhelun hinta (sis. alv 24 %): Kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min
Matkaviestintäverkon liittymästä 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min

Lähde mukaan

MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ

EUROOPAN
HUIPPUSEMINAARIIN
BRYSSELIIN 22.3.2016

Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

Kestävätkö hallituksen lupaukset

MAANOMISTAJILLE?

Sipilän hallituksen ohjelma on maanomistajien kannalta pitkästä aikaa lupauksia herättävä.
Joko viimeinkin saadaan maanomistajan asemaan parannuksia? Ohjelma on ainakin hyvä.
Ympäristöministeriön 30-vuotisen toiminnan aikana maaomistajien
oikeuksia on poljettu surutta. Nyt saatiin viimeinkin hallitukseen
ministeri, joka johtaa sekä maa- ja metsätalousministeriötä että
ympäristöministeriötä. Saimme luonnonvaraministerin, emme vielä
luonnonvaraministeriötä. Sekin aika tulee vielä.
Hallitusohjelman ensimmäinen ihana lupaus on, että Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus yhdistetään. Meni kolme
kuukautta ja ministeri ilmoitti, että aprillia: luovumme tästä.
Minä kysyn: miksi? Onko tarkoitus suhtautua muihinkin hallitusohjelman kirjauksiin yhtä kevyesti?

LUPAUKSIA JA UHKAKUVIA
Hallitusohjelma lupaa maanomistajille:
•

•

•

•
•
•

•

•
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Parannetaan omaisuudensuojaa. Keskeisin asia tässä on lunastuslain korvaussäännöksen muuttaminen niin, että nykyinen ”käyvän hinnan mukainen täysi korvaus” muutetaan ”korkeimman
käyvän hinnan mukaiseksi täydeksi korvaukseksi”. Ruotsissa
sama muutos tehtiin neljä vuotta sitten ja siellä se tarkoittaa 25
%:n korotusta nykykorvauksiin.
Päivitetään lajilistat luonto- ja lintudirektiivin päivittämisen
yhteydessä. Lukuisat lajit ovat osoittautuneet 20 vuoden
EU-jäsenyyden aikana kaikkea muuta kuin erityistä suojelua
vaativiksi. Liito-oravia on maa pullollaan, suurpedot tulevat
ihmisten pihoihin, jne.
Haja-asutusalueiden jätevesiasetusta lievennetään huomattavasti. Ympäristöhallinnon virkamiehet yrittävät vesittää tämän
kirjauksen kaikin keinoin.
Metsien ja soiden suojelua viedään yksityisten mailla eteenpäin vain vapaaehtoisin keinoin.
Rantarakentamisen poikkeusluvat siirretään ELY-keskuksilta
pois ja kuntien päätettäväksi.
Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistaminen otetaan ympäristöministeriöltä pois kokonaan kuntien päätettäväksi.
Kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, jossa valitusoikeus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
edellyttää valitusluvan saamista. Maankäyttö- ja rakennuslupapäätösten valitusten oikeudenkäyntimaksuja korotetaan.
Selvitetään siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta
hallintovalitukseen. Tämä ei saa jäädä vain selvitysasteelle. Tarkoitus on rajata valittajien piiriä koskemaan lähinnä vain asianMA ANOMISTAJA 4 | 15

osaisia. Nykyisin kuka tahansa kuntalainen saa valittaa kaavoituspäätöksistä ja tämä on johtanut monissa kunnissa pidentyneisiin
kaavaprosesseihin. Joihinkin kuntiin on tullut jopa ammattivalittajien ammattikunta.

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. Jatkovalmistelussa huomioidaan
osallistujien toiveita.

MINISTERIT PALJON VARTIJOINA
Lisäksi hallitus lupaa:
•
•

•
•

•

Lämpimät kiitokset kaikille Maanomistajain Liiton
70-vuotisjuhlallisuuksiin osallistuneille!
Runsaslukuinen yleisö niin jäseniä kuin yhteistyökumppaneitakin
seminaarissa Ritarihuoneella ja illallisella Pörssiklubilla
nostivat juhlatunnelman korkealle.
Juhlaseminaarin puhujat maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen, ELO:n presidentti Christoph Büren ja
museonjohtaja Teppo Vihola: Kiitos mielenkiintoisista esityksistä!
Onnittelut vielä kerran Wildlife Estates –tunnuksen saaneille
Vilkkaan ja polveilevan paneelikeskustelun johti ansiokkaasti
Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Mikael Pentikäinen.
Paljon kiitoksia myös panelisteille!
Reippaan tunnelman takuumiehinä olivat musikantit.
Kiitos Maakansa Brothers!
Erityiskiitos pääyhteistyökumppanillemme UPM:lle.
Yhteistyöllä teimme hienon juhlatapahtuman.
Kiitos myös Malmgårdille ja Rönnvikille, joiden maistuvista
juomista saimme nauttia seminaarissa.
Ja sokerina pohjalla kiitos kaikille Maanomistajassa
ilmoittaneille ja kirjoittaneille.
Näissä juhlatunnelmissa on hyvä jatkaa työtä
maanomistajien yhteiseksi hyväksi.

Puretaan rakentamismääräyksiä, jotka estävät puurakentamista
Rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueilla lisätään muun
muassa niin, että yleiskaava voisi nykyistä laajemmin toimia
rakentamisen perusteena
Vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön
joustavoitetaan
Pienimuotoista piharakentamista helpotetaan, samoin aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen rakentamista pelkällä
ilmoitusmenettelyllä
Sallitaan hevosen lannan käyttö energiantuotannossa, jne.

Maanomistajain Liiton hallitus

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelma on maanomistajan kannalta
paljon lupaava. Erityisesti luonnonvaraministeri Kimmo Tiilikainen
ja oikeusministeri Jari Lindström ovat nyt paljon vartijoina.
Kaikki edellä mainittu oli uhattuna marraskuun alun sote-väännöissä. Kun hallitus selvisi tästä ensimmäisestä tosikoitoksesta,
voimme nyt odottaa hallitusohjelman toteuttamista ja maanomistajan oikeusturvaan selkeää parannusta.

Tiesitkö, että…
Lunastustoimituksessa lunastajan tulee maksaa
kaikki lunastuksen varsinaiset kustannukset ja lisäksi
välttämättömät edunvalvontakustannukset, jotka
maanomistajalle ovat aiheutuneet oikeuksiensa
valvomisesta lunastustoimituksessa. Kustannusten
määrää arvioitaessa on otettava huomioon
•
maanomistajan ansionmenetys
•
matkakustannukset
•
tarvittavien selvitysten laatu ja laajuus
•
asiamiehen käyttämisen tarve

Uudet ratkaisumallit
omaisuutesi arvon hyväksi
•
•
•
•
•

kiinteistöomaisuuden kehitysmahdollisuuksien arviointi
kaavoitus ja hankekehitys
rakennushistorialliset selvitykset
ympäristöselvitykset
lähienergiaselvitykset ja -ratkaisut

FCG – Hyvän elämän tekijät

•

FCG Suunnittelu ja tekniikka

•

www.fcg.fi

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.

Asianajaja

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

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

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

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

KARTANOPUOTI - PANIMO

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.

www.malmgard.fi

JÄSENEDUT

Ympäristö- ja maankäyttöasioiden erityisosaaja

JÄSENETU
Arviointikeskus myöntää 10% alennuksen Maanomistajain
liiton jäsenille useimmissa toimeksiannoissa.
Jäsenalennus myönnetään
esimerkiksi seuraavissa asioissa:
maataloustukiasiat | ympäristölupa-asiat
maa-ainesasiat | lunastusluvat
vesiasiat | suojeluasiat
kaava-asiat | arviointilausunnot
Alennusta ei myönnetä lunastus-toimituksissa
tai silloin, kun vakuutusyhtiö tai vastapuoli
korvaa oikeudenkäyntikuluja.
Alennus voi olla korkeintaan 505 euroa.
Saadakseen alennuksen jäsenyydestä on ilmoitettava
toimeksiantoa annettaessa.

•
•
•
•
•
•
•

lunastus- ja korvausasiat
kiinteistöarvioinnit
maa-ainesasiat
kaivostoimintaan liittyvät lupa- ja korvausasiat
luonnonsuojelun korvausasiat
vesiasiat, tieasiat
kaavoituksen lupa- ja korvausasiat
Puh. 0400 874 253
yritys.tornberg@gmail.com
www.markkutornberg.fi
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Arviointikeskuksen perimä palkkio on verotuksessa
vähennyskelpoista, kun se kohdistuu elinkeinotoimintaan.
Palkkion lisäksi perittävä arvonlisävero on aina
vähennyskelpoinen maanomistajan itse maksamasta
arvonlisäverosta, mikäli tämä on arvonlisäverovelvollinen
Lisää tietoa Arviointikeskuksen palveluista
(020 7411 050) ja osoitteesta
www.arviointikeskus.fi

TOIMISTO
Urheilutie 6 D, 01370 Vantaa
091 356 511
toimisto@maanomistajainliitto.fi
www.maanomistajainliitto.fi
TOIMINNANJOHTAJA Tuija Nummela

Jäseneksi
MAANOMISTAJAIN LIITON
JÄSENEKSI voi liittyä jokainen
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 125 € 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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Nyt se tapahtuu! Kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut
yhdistyvät yhdeksi kalastonhoitomaksuksi vuoden 2016 alussa.
Kun maksat kalastonhoitomaksun, voit kalastaa koko maassa
yhdellä vavalla kaikkien entisten kalastusläänien vesillä.
Kalastonhoitomaksun voi suorittaa jo joulukuussa
• netissä: www.eraluvat.fi
• puhelimitse: erälupien palvelunumerossa 020 69 2424
Ensimmäisellä kerralla kalastonhoitomaksu edellyttää rekisteröitymistä, ole
siis hyvissä ajoin yhteydessä palvelunumeroon tai Eräluvat-verkkokauppaan.

