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Pääkirjoitus

TILLRÄCKLIGT MED ARBETE
ÄVEN I FRAMTIDEN
Det är första gången jag skriver ledare i egenskap av ordförande
för Jordägarnas förbund. Jag vill därför nu rikta ett tack till vår förra
ordförande Eine Rosenberg-Riihimäki för sitt goda ledarskap av
förbundet. Det känns tryggt för mig att ta över ordförandeklubban
efter henne.
För det andra vill jag erkänna att jag känner ett stort ansvar för
förbundets långa historia och för de frågor man drivit. Det är nu en
heder för mig att tillsammans med styrelsen och verksamhetsledaren att föra förbundet vidare.
Jordägarnas förbund har i alla sina verksamma år arbetat för
att främja jordägarnas rättigheter. Det gäller bl.a. tvångsinlösning
av privat ägda marker. Jordägarnas förbund fördömde tidigare i år
Vanda stads tvångsinlösande av släkten Sarins dödsbo – en gård,
som varit i flera generationer i samma släkts ägo, med odlade åkrar
och skog. Det kan även gälla även allemansrätten. Där vi tycker att
jordägarnas rättigheter förbises alltför ofta. Det kan gälla kommersiell bärplockning, ridlektioner på skogsvägar, snöscooterkörningar
på åkrar o.s.v. Listan kan bli hur lång som helst.
Till våra primära uppgifter hör att stärka jordäganderätten och
för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för ägande av
mark. Detta gör vi genom att träffa och framföra våra åsikter till
beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer. På europeisk nivå
är vi medlemmar av European Landowners Organization (ELO). ELO
är vår europeiska takorganisation. Våra systerorganisationer från
de övriga EU-länderna har likanande utmaningar som vi. Frågor gällande lantbruksstöden, miljön, global uppvärmning, energiförsörjning och vindkraft är ständigt på tapeten. Inom ELO kan vi utbyta
kontakter, tankar och åsikter, som med säkerhet, även främjar de
finländska jordägarna.
Inom Jordägarnas förbund jobbar några arbetsgrupper med specifika frågor. Utskottet för historiskt värdefulla byggnader arbetar
för bevarandet av gamla hus i historiskt viktiga miljöer. Ytterligare
verkar en arbetsgrupp för skogsfrågor och ett ungdomsutskott inom förbundet.
Jordägarnas förbund fyllde 70 år i fjol och vi ser ännu idag och i
framtiden ett behov av en intresseorganisation som värnar om våra
intressen. I ett samhälle som är alltmer komplex där kontakten till
landsbygden och det privata jordägande känns alltmer främmande
finns det ett behov av en organisation som våran.
Nästa träff kommer att går av stapeln på ekologiska gården
Knehtilän tila i Hyvinge den 7 april. Då håller Jordägarnas förbund
vårmöte. Förutom en presentation av gården kommer vi som medlemmar att ha en möjlighet att byta tankar och diskutera med
varandra. Jag hoppas därför att få träffa så många medlemmar
som möjligt där.
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TYÖTÄ RIITTÄÄ JATKOSSAKIN
Tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjoitan pääkirjoitusta Maanomistajain Liiton puheenjohtajana. Siksi haluan osoittaa kiitokset
edelliselle puheenjohtajalle Eine Rosenberg-Riihimäelle hyvästä
liiton johtamisesta. Hänen jälkeensä tuntuu turvalliselta tarttua
puheenjohtajan nuijaan.
Muille haluan tunnustaa, että tunnen suurta vastuuta liiton pitkän
historian ja ajettavien asioiden vuoksi. Minulle on kunnia yhdessä
hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa viedä liittoa eteenpäin.
Maanomistajain Liitto on koko toimintansa ajan tehnyt työtä maanomistajien oikeuksien edistämiseksi. Se koskee myös yksityisesti
omistetun maan pakkolunastuksia. Aiemmin tänä vuonna liitto tuomitsi Vantaan kaupungin hankkeen Saraksen tilan pakkolunastamisesta kuolinpesältä. Tila on ollut useita sukupolvia saman suvun
omistuksessa, pellot viljeltyinä ja metsät hoidettuina. Työmme voi
koskea myös jokamiehenoikeuksia. Olemme sitä mieltä, että maanomistajan oikeudet unohdetaan aivan liian usein. Se voi koskea
kaupallista marjanpoimintaa, ratsastustunteja metsäteillä, moottorikelkkailua pelloilla jne. Listaa voi jatkaa vaikka kuinka pitkälle.
Tärkeimpiä tehtäviämme on vahvistaa maanomistusoikeutta ja
parantaa taloudellisia edellytyksiä maan omistamiselle. Teemme
sitä tapaamalla ja tuomalla näkemyksiämme esiin päätöksentekijöille ja virkamiehille eri tasoilla.
Euroopan tasolla kuulumme eurooppalaisten maanomistajien
järjestöön European Landowners Organization (ELO). Sisarorganisaatiomme muissa EU-maissa painivat samantyyppisten haasteiden kanssa kuin mekin. Ne koskevat muun muassa maataloustukia, ympäristöä, ilmaston lämpenemistä, energiahuoltoa ja
tuulivoimaa. ELO:ssa voimme luoda kontakteja, vaihtaa ajatuksia
ja mielipiteitä, jotka varmasti hyödyttävät myös suomalaista maanomistajaa.
Maanomistajain Liitossa on muutamia työryhmiä erityiskysymyksille. Rakennushistoriallinen jaos työskentelee historiallisesti arvokkaassa ympäristössä olevien vanhojen rakennusten säilyttämiseksi.
Lisäksi on työryhmä metsäasioille ja nuorille maanomistajille.
Maanomistajain liitto täytti viime vuonna 70. Näemme, että
jatkossakin on tarvetta etujärjestölle, joka valvoo oikeuksiamme.
Yhteiskunnassa, joka on aikaisempaa monimutkaisempi ja jossa
yhteydet maaseutuun vähenevät ja yksityinen maanomistajuus tuntuu yhä vieraammalta, organisaatiollemme on todellista tarvetta.
Seuraava tapaamisemme on Knehtilän luomutilalla Hyvinkäällä
7. huhtikuuta. Silloin pidetään Maanomistajain liiton kevätkokous.
Tilaesittelyn lisäksi meillä jäsenillä on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja keskustella toistemme kanssa. Toivon tapaavani mahdollisimman monta jäsentä siellä.

Henrik Creutz
Puheenjohtaja

KANNEN KUVA, KNEHTILÄN LUOMUTILA Jetro Staven
KUVA Janne Lehtinen
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MAATALOUS- JA PUUTARHAYRITYSTEN

määrä vähenee
ja tilakoko kasvaa
METSO-OHJELMAN TULOKSET
NOTKAHTIVAT HIEMAN
Metsien monimuotoisuutta turvaava
vapaaehtoinen METSO-ohjelma
saavutti pääosin vuoden 2015
tavoitteet.
Ohjelmassa suojeltiin 5 953 hehtaaria luonnonsuojelulailla ja 1 372 hehtaaria kestävän
metsätalouden rahoituslailla (Kemera). Lisäksi Kemeran luonnonhoitotöitä suunniteltiin ja
toteutettiin 693 hehtaarilla. Tulokset notkahtivat jonkin verran viime vuosien tasosta.
Suurin osa kohteista, noin 3800 hehtaaria,
suojeltiin yksityisinä luonnonsuojelualueina.
Lisäksi valtio osti noin 2 050 hehtaaria luonnonsuojelutarkoitukseen.
METSO eteni varsinkin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen)
alueella (969 ha) ja Keski-Suomessa (773 ha).
Eniten suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä puustoisia soita ja soiden
metsäisiä reuna-alueita.
Metsien ja soiden suojelua jatketaan lähivuosina hallitusohjelman mukaisesti vapaaehtoisin toimin.
– Maanomistajien kannattaa jatkossakin
tarjota arvokkaita luontokohteitaan niin pysyvään kuin määräaikaiseen suojeluun, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
kannustaa.

Lisätietoa

Vuonna 2015 Suomessa oli 50 999 maatalous- ja puutarhayritystä.
Edellisestä vuodesta tilojen määrä väheni kolme prosenttia.
Vuodesta 2010 noin 8 500 tilaa on lopettanut toimintansa.
Jäljelle jääneet tilat suurenevat. Tilojen keskimääräinen peltoala
oli 44 hehtaaria vuonna 2015.
Tiloista 86 prosenttia oli edelleen perheviljelmiä ja kahdeksan prosenttia maatalousyhtymiä. Perikuntien hoidossa tiloista
oli vajaat kolme prosenttia ja osakeyhtiöitä oli alle kaksi prosenttia.
– Edellisestä vuodesta juuri perheviljelmät ovat vähentyneet eniten. Omistusmuodoista vain osakeyhtiöiden määrä
kasvoi, aktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Keski-ikäisten osuus on vähentynyt
Viljelijöiden keski-ikä yksityishenkilöiden
omistamilla tiloilla on nousussa. Vuonna
2015 se oli 50,8 vuotta.
Neljännes viljelijöistä oli yli 59-vuotiaita

www.mavi.fi
> Tuet ja palvelut > Viljelijä
> Tukioikeuksien mitätöinti

TILAA

SÄHKÖINEN
JÄSENVIESTI
ILMOITA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI >
toimisto@maanomistajainliitto.fi

SARKA-MUSEON UUSI
NÄYTTELY VIE AIKAMATKALLE
1995

2000

2005

2010

Suomen maatalousmuseo Sarka avaa uuden perusnäyttelyn huhtikuun lopulla. Maatalouden aika -niminen näyttely
vie kävijän 3000 vuoden aikamatkalle suomalaisen maatalouden historiaan ja nykypäivään.
Näyttelyssä kävijä tapaa myllärin, tarkastuskarjakon ja
EU-tarkastajan. Hän voi vierailla riihessä, 1950-luvun tupakeittiössä tai istahtaa nykyaikaisen leikkuupuimurin hyttiin.
Näyttelyssä on esillä esineitä tuhansia vuosia vanhasta
sirpin terästä suorakylvökoneen poikkileikkaukseen asti
unohtamatta klassikoita, ensimmäistä suomalaista traktoria Kullervoa ja Fiskars 10 -auraa.
Uusi perusnäyttely on museon avaamisen jälkeen mittavin
yksittäinen projekti, jolla juhlistetaan sekä museon 10-vuotista taivalta että maamme 100-vuotista itsenäisyyttä.

UUDEN NÄYTTELYN AVAJAISIA VIETETÄÄN 29.4.2016.
Suomen maatalousmuseo Sarka
Vanhankirkontie 383, Loimaa
LISÄTIETOJA: https://orastaa.wordpress.com/
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Mitätöinti koskee
27 000 maatilaa
Suomen maatilojen tukikelpoisia
hehtaareja ja tilojen hallussa olevien
tukioikeuksien määrää on verrattu
keskenään. Ylimääräiset tukioikeudet
mitätöityvät, jos tilalla on enemmän
tukioikeuksia kuin tukikelpoisia hehtaareita. Mitätöinti koskee sekä aktiiviviljelijöitä että maanomistajia.
Tukioikeuksien mitätöinti kohdistuu
arviolta noin puoleen aktiiviviljelijöistä
eli noin 27 000 maatilalle. Aktiiviviljelyä harjoittamattomien maanomistajien tarkasta määrästä ei ole arviota.
Tukioikeuksien avulla määritetään,
millä perusteella maatilalle maksetaan EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia eli perustukea, viherryttämistukea ja EU:n nuoren viljelijän tukea.
Tukioikeudet aktivoituvat, kun viljelijä

ja neljännes oli alle 43-vuotiaita.
– Puolet viljelijöistä oli 43–59-vuotiaita.
Alle 30-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden viljelijöiden määrät olivat lisääntyneet vuodesta 2014. Kaikissa muissa ikäluokissa
viljelijöiden lukumäärä oli vähentynyt.
– Sekä lukumääräisesti että suhteellisesti suurin vähennys tilamäärässä on tapahtunut pienimmässä tilakokoluokassa.
Kyyrän mukaan tilat ovat joko lopettaneet toimintansa tai niiden taloudellinen
koko on jäänyt maatalous- ja puutarhayritysrekisterin alarajan alle. Kooltaan
alle 2 000 euron tilat eivät ole mukana
rekisterissä.

MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ 1995–2012, koko Suomi
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YLIMÄÄRÄISET TUKIOIKEUDET POISTUVAT

ilmoittaa hallinnassaan olevan maatalousmaan tukihaussa.
Jos tukioikeuksia on enemmän kuin
tukikelpoisia hehtaareita, hallinnon on
mitätöitävä ylimääräiset tukioikeudet.
Käytännössä mitätöinti toteutuu
maaliskuun 2016 aikana. Aikataulusta
on mainittu ennakkoon viljelijätukien
hakuoppaassa keväällä 2015.
ELY-keskus tai Ahvenanmaan valtionvirasto tekee päätöksen ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä
ja lähettää päätöksen tukioikeuksien
omistajille. Aktiiviviljelijälle tukioikeuspäätös lähetetään tämän kevään viljelijätukihaun esitäyttömateriaalin mukana. Päätöksen yhteyteen on liitetty
oikaisuvaatimusosoitus.

PAIKKATIETOIKKUNASSA VOI NYT
ANALYSOIDA TILASTOAINEISTOJA
Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos ovat kehittäneet
Paikkatietoikkunaan uusia työkaluja, joiden
avulla voi eri menetelmillä tutkia ja jatkojalostaa
Paikkatietoikkunassa julkaistuja aineistoja.
Käyttäjä voi esimerkiksi muodostaa taustakartan avulla haluamiaan alueita, ja sovellus laskee
näille alueille tilastoruutuaineistosta tilastollisia tunnuslukuja.
Valitun alueen väestömuutoksia
voidaan laskea yhdistämällä eri
ajankohdan tilastoruutuja.
Paikkatietoikkunan Karttaikkuna on nyt entistä monipuolisempi ilmainen selainsovellus, jonka

toiminnallisuudet ovat kenen
tahansa hyödynnettävissä tai jatkokehitettävissä osana avoimen
lähdekoodin Oskari-ohjelmistoa
(www.oskari.org).
Analyysityökaluja voi käyttää
rekisteröitymällä Paikkatietoikkunaan www.paikkatietoikkuna.
fi. Rekisteröitymislomakkeeseen
pääsee valikon kohdasta ”Kirjaudu sisään”.
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Kutsu

Inbjudan

Maanomistajain Liitto ry
ja Rakennushistoriallinen jaos

Jordägarnas Förbund
och Byggnadshistoriska sektion

pidetään torstaina 7.4.2016 klo 10.30
Hyvinkäällä, Knehtilän tilalla, Haapasaarentie 75.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat.

hålls torsdagen 7.4.2016 kl. 10.30
i Hyvinge, på Knehtilä gård, Haapasaarentie 75.
Mötet behandlar stadgeenliga
årsmötesärenden.

Hallitus

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 091 356 511.

Tervetuloa

Välkommen

KUVA Annina Mannila

VUOSIKOKOUS

Niityt ja maisemapellot
KANNATTAA HOITAA
Niityt ja maisemapellot ovat merkittävä osa kunnan maisemaomaisuutta, jota kuntien kannattaa hyödyntää
nykyistä enemmän. Niiden hoitokustannukset ovat vain murto-osa rakennettujen viheralueiden kustannuksista.
Valoisat ja avoimet niityt ja maisemapellot ovat
monipuolisia virkistysalueita asukkaille sekä tärkeä elinympäristö eläimille ja kasveille. Ne turvaavat luonnon monimuotoisuuden säilymisen.
  – Niittyjen ja peltojen kartoituksen avulla
saadaan kokonaiskuva kuntien ja kaupunkien
avoimista viheralueista sekä niiden kehittämismahdollisuuksista. Samalla kun alueen
tietoja kerätään maastossa, hahmottuu kuva
siitä, mikä olisi alueelle sopiva hoitoluokka ja
kustannustehokas hoitotapa, kuvailee kehityspäällikkö Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Kustannustehokkaat hoitokeinot
Viheralueiden hoidon kustannustaso nousee
jatkuvasti.
  – B-hoitoluokan eli maisemapeltojen ja
niittyjen hoito on edullista: niitä hoidetaan
niittämällä, laiduntamalla, raivaamalla ja viljelemällä. Hoidon kustannukset ovat vain kymmenesosa A-hoitoluokan eli rakennettujen vi-
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heralueiden kustannuksista, Partanen kertoo.  
Esimerkiksi maisemapeltojen viljelyn kustannukset eivät ole suurempia kuin tavanomaisessa peltoviljelyssä.   Jotta hoidosta
saadaan mahdollisimman kustannustehokasta, pitää hoitotapojen vaihtoehtoja miettiä
tarkkaan.
– Joillakin alueilla hoidoksi riittää niittomurskaus, joillakin puolestaan vaaditaan ensin perusparannusta ja sitten jokavuotista niittoa.

Vaarana vieraslajit
Alueita hoitamalla asukkaat pääsevät nauttimaan värikkäistä maisemapelloista, avoimista
niityistä ja peltojen reunavyöhykkeiden monipuolisesta luonnosta. Niityille ja maisemapelloille voidaan myös suunnitella elämyksellisiä
tapahtumia, kuten heinätalkoita ja herneiden
poimimista.   
Niittyjen ja peltojen reuna-alueet ovat osa
avoimen maiseman kokonaisuutta. Jos niitä ei
hoideta, saattavat esimerkiksi pajukoituneet

reunavyöhykkeet estää niityn näkemisen ja
samalla sen käytön.
  – Jos niittyjä ei niitetä, ojat tukkeutuvat,
rummut eivät toimi ja alueet metsittyvät luontaisesti. Avoimista alueista tulee myös helposti vieraslajien, kuten jättiputken, jättipalsamin
ja lupiinin leviämispaikkoja.

Asiantuntemusta
MKN Maisemapalveluista
Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat tuntevat maatalouden luoman maiseman
ja tietävät hoitomenetelmät ja koneet, joilla
avoimia alueita hoidetaan.
Suunnittelussa otetaan huomioon luonnon
monimuotoisuuteen ja maisemaan liittyvät arvot.   Asiantuntijat myös etsivät urakoitsijat ja
laiduneläimet sekä hoitavat käytännön järjestelyt maatalouden menetelmin hoidettavissa
kohteissa. MKN Maisemapalveluiden asiantuntijat työskentelevät ProAgria Keskuksissa.

UUTTA PAIKANNUSTEKNOLOGIAA
Tiesitkö, että maanalaiset asennukset on helppo paikantaa paikannuslaitteiden ja elektronisten markkereiden avulla.
Kiinteistöjen ympärillä risteilee
maahan kaivettuja putkia, johtoja
ja kaapeleita. Työtä nopeuttaa huomattavasti, jos niiden sijainti on etukäteen tiedossa.
Monialayritys 3M on kehittänyt
uudenlaisen tavan merkitä maan
alle asennettavaa omaisuutta niin,
että sen voi paikantaa täsmällisesti
vielä vuosikymmenien päästä. Näin
vältytään turhalta kaivamiselta ja
virheiden aiheuttamilta vahingoilta.
Uutta
paikannusteknologiaa
esiteltiin Jyväskylässä Sähkö–Tele–Valo–AV-messuilla Jyväskylässä
helmikuun alussa.

ÅRSMÖTET

Monimetsä-hanke

TURVAA METSÄNKÄYTÖN KESTÄVYYTTÄ
Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa kolmivuotisen Monimetsä-hankkeen turvaamaan
metsänkäytön kestävyyttä. Hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan erilaisia toimintamalleja, joilla talousmetsien luonnonhoidon tasoa
voidaan parantaa.
– Nyt alkavassa hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa
olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä, toteaa strategian
toimeenpanon seurannasta vastaava erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Monimetsä-hankkeen käynnistävät yhdessä Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Maa- ja
metsätaloustuottajien keskusliitto MTK sekä
Metsäteollisuus ry.

Metsien monimuotoisuudesta, vesien puhtaudesta ja virkistyskäyttömahdollisuuksista
huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun puun käyttöä monipuolistetaan ja lisätään.
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Perustiedot
Omistajat:
Markus Eerola ja
Minna Sakki-Eerola
•
Päätuotantosuunta:
kasvinviljely
•
Viljelyala: 340 ha
•
Viljelykasvit:
syys- ja kevätvehnä,
kaura, ohra, herne
ja tattari
•
Luomussa
vuodesta 2010

lyssä rikkakasveja torjutaan kasvivuorotuksin, rikkakasviäkeen ja riviväliharan avulla.
Traktoreihin ja työkoneisiin asennetut
täsmäviljelylaitteistot auttavat hallitsemaan viljelypanoksia, jolloin viljelytoimia
saadaan optimoitua.

Knehtilän
luomutila

Ympäristöstä huolehtiminen
on kokonaisvaltaista toimintaa

Itämeren ympäristöystävällisin maatila 2015
Maailman luonnonsäätiö WWF (World Wide Fund for Nature) valitsi Knehtilän tilan
vuonna 2015 Itämeren alueen ympäristöystävällisimmäksi tilaksi. Tilan arvoihin kuuluu
luonnon ja ympäristön vaaliminen. Se näkyy kaikessa tilan toiminnassa.
TEKSTI Niina Huuhtanen KUVAT Jetro Staven

K

nehtilän tilan historia ulottuu
vuoteen 1796, jolloin tila hankittiin perintötilaksi. Näiltä
ajoilta on säilynyt yksi latokin
vanhan päärakennuksen pihamaalla.
Markus Eerolan ja Minna Sakki-Eerolan omistajapariskunta muodostaa nyt kahdeksannen sukupolven tilalla, joka aikoinaan muodostettiin kruunun liikamaista.
Nykyinen päärakennus ja navetta ovat
8
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1930-luvulta. Tällöin tilalla harjoitettiin
kasvinviljelyä ja karjanpitoa. Lopullisesti
karjasta luovuttiin vuonna 1986. Siitä lähtien Knehtilä on toiminut kasvitilana.
Knehtilä nimi on ollut uudelleen käytössä vuodesta 2010, tätä ennen tila tunnettiin Eerolan tilana.

Luonnonmukaiset menetelmät käytössä
Kaikkia tilan 340 hehtaaria viljellään luon-

nonmukaisin menetelmin tavoitteena saada
mahdollisimman hyvä sato. Maan rakenteella ja vesitaloudella on tässä suuri merkitys.
Ravinteita peltoon saadaan viherlannoituskasvien, kuten sinimailasen, härkäpavun, apilan ja herneen avulla. Ne ovat hyviä
typensitojakasveja. Kasvien paalujuuret
myös muokkaavat maata. Ostolannoitteina
hankitaan muun muassa kompostoitua hevosenlantaa ja luulihajauhoa. Luomuvilje-

Työtä ympäristön hyväksi on tehty tilalla
jo 1990-luvulta lähtien, ja ympäristönäkökulmat ohjaavat jokapäiväistä toimintaa.
Esimerkiksi ravinne- ja maa-aineshuuhtoumien pääsy tilan läpi virtaavaan Palojokeen ehkäistään suojavyöhykekaistoilla.
Knehtilässä tavoitteena on löytää uusia
keinoja, joiden avulla saadaan tehostettua
ravinteiden ja energian kierrätystä. Useita
hankkeita onkin jo kokeiltu tilalla, kuten
hevosen lannan tuubikompostointimenetelmää, sekä orgaanisiin lannoitteisiin ja
biohiileen liittyviä hankkeita.
Energiaomavaraisuus ja uusi tekniikka
ovat keskeisiä kiinnostuksen kohteita. Ympäristöystävällisyys koetaan Knehtilässä
myös taloudellisesti kannattavana, sillä se
on markkinoinnin valttikortti.

Maatilamatkailua ja tapahtumia
Kasvinviljelyn lisäksi Knehtilän tilalla harjoitetaan muutakin toimintaa. Vanhaan
navettaan on rakennettu kunnostuksen
yhteydessä kahvilakeittiö sekä leivinuuni. Kahvilan toiminta on ympärivuotista,

ja tilan voi vuokrata myös erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.
Samassa tilassa kahvilan kanssa toimii
puoti, josta on mahdollista ostaa Knehtilän ja lähialueen tuottajien tuotteita.
Valikoimista löytyy oman tilan luomuviljatuotteita, kausituotteita, käsitöitä ja
desing-tuotteita.
Tämä selittyy osittain sillä, että sekä
Minnalla että Markuksella on taiteilijatausta. Markus kouluttautui maatalousopintojen jälkeen taiteen maisteriksi ja hänestä
tuli lasitaiteilija. Minna taas on suuntautunut kankaiden valmistukseen.
Verkkokauppa tarjoaa tuotteita asiakkaille lähelle ja kauas. Vaikka tilalle ei itse
pääsisikään, voi tuotteita tilata postitse.
Knehtilässä järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Esimerkiksi
toukokuussa järjestetään kevätmarkkinat, joiden aiheena on valmistautuminen
tulevaan kasvukauteen. Tapahtumassa on

taimi- ja siemenmyyntiä, puutarhatuotteita, villiyrttineuvontaa, maistiaisia ja käsityöläisten tuotteita.
Tapahtumat kokoaa lähialueen ihmisiä
yhteen ja luo samalla yhteisöllisyyttä.

TERVETULOA!
MAANOMISTAJAIN LIITON KEVÄTKOKOUS järjestetään 7.4.16
Knehtilän luomutilalla Hyvinkäällä. Knehtilän tila on yksi liiton
uusimmista jäsenistä. WWF valitsi viime vuonna tilan Itämeren
ympäristöystävällisimmäksi tilaksi.
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TEKSTI Ville Majuri KUVAT Lassi Kujala, Verlan tehdasmuseo
HISTORIALLISET KUVAT Verlan tehdasmuseon arkisto

Vanha
Rauma

Struven
ketju

Suomenlinna

Merenkurkun
maankohoamisalue

Suomen

maailmanperintökohteet

Petäjäveden
vanha
kirkko

Verlan
puuhiomo ja
pahvitehdas

Sammanlahdenmäki
(pronssikautinen
hautaröykkiöalue)

VERLA

- pahvitehtaasta
maailmanperinnöksi
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
Pohjois-Kymenlaaksossa viettävät
tänä vuonna juhlavuottaan.
Tehdaskokonaisuuden nimittämisestä
Unescon maailmanperintöluetteloon tulee
kuluneeksi 20 vuotta joulukuussa 2016.

K

ymijoen Mäntyharjun vesistöreittiin kuuluvan Verlankosken äärellä sijaitsee Verlan idyllinen tehdaskylä, jossa aika vaikuttaa pysähtyneen.
Kosken partaalla lähes 150 vuotta sitten käynnistynyt puunjalostustoiminta jatkui aina vuoteen 1964 saakka. Koko
toimintansa ajan Verlan tehtaalla valmistettiin kuusipuusta hioketta ja puupahvia lähes muuttumattomin menetelmin. Tämä ajanjakso muovasi Verlasta ainutlaatuisen ja kerroksellisen kokonaisuuden.
Verlan maisemaa hallitsevat viipurilaisen arkkitehti Eduard
10
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Dippellin suunnittelemat tiiliset hiomo- ja kuivaamorakennukset,
kartanomainen isännöitsijän asuin- ja konttorirakennus ”Patruunan pytinki” ja niitä ympäröivä kaunis puistoalue suurine jalopuineen. Hieman etäämpänä tehtaasta, metsämaiseman kehystämän vesistön rannoilla, sijaitsevat idylliset tehtaan työläisten
asuinrakennukset pihapiireineen.
On ihme, että tehdasmiljöö on saanut säilyä lähes muuttumattomana meidän päiviimme. Verlan ainutlaatuisuus ja poikkeuksellinen kauneus ymmärrettiin onneksi ajoissa: vain kahdeksan vuotta
tehtaan toiminnan päättymisen jälkeen vuonna 1972 Kymiyhtiö
avasi Verlan yleisölle maamme ensimmäisenä tehdasmuseona.

Maailmanperintökohteeksi
Myöhemmin Verlan arvo ymmärrettiin laajemmin. Tästä osoituksena on Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan nimeäminen vuonna
1996 Unescon maailmanperintöluetteloon. Maailmanperintökeskuksen silloinen johtaja, saksalainen kreivi Bernd von Droste zu
Hülshoff totesi omassa arviossaan näin:
”Verla ei ole suurin tai hienoin, eikä se ole maailmanlaajuisesti
yhtä arvokas kuin Krakovan kaupunki tai Egyptin pyramidit. Ver-

Verlan kaunis ympäristö ja alueen palvelut tarjoavat hyvät puitteet kesäpäivän viettoon.

la on pieni yhteisö, mutta se oli merkittävä omalle ympäristölleen.
Verlan arvo on sen tyypillisyydessä; täällä näkee kuinka aikaisemmat sukupolvet elivät ja työskentelivät ympäristössä, jossa elämä
ei aina ollut helppoa.”
Verlan kaltaisia pieniä tehdasyhdyskuntia on aikoinaan ollut
useita, mutta muita ei ole säilynyt yhtä muuttumattomina meidän
päiviimme.

Monipuolinen kulttuurimatkailukohde
Maailmanperintökohteeksi nimeämisen jälkeen syrjäinen museokohde on noussut yleisön tietoon ja kohonnut seudun yhdeksi
tärkeimmäksi kulttuurimatkailukohteeksi. Vuosittain Verlan tehdasmuseon opastetuilla museokierroksilla vierailee noin 17 000
vierailijaa edustaen 50–60 eri kansallisuutta. Lisäksi alueella käy
saman verran vierailijoita muuten vaan alueeseen tutustumassa
ja matkailupalveluita käyttämässä.
Syrjäisestä sijainnista ja hankalasta saavutettavuudesta huolimatta kansainvälisten vierailijoiden osuus on noin kymmenen
prosenttia kävijöistä. Osa kansainvälisistä kävijöistä lukeutuu niin
sanottuihin maailmanperintöbongareihin, joiden tavoitteena on

vierailla mahdollisimman monessa maailmanperintökohteessa.
Monille heistä Verla on hyvin eksoottinen kohde.

Verlan suojelu
Maailmanperintökohteiden edellytetään säilyvän tulevillekin
sukupolville hyvässä kunnossa. Verlan kaltaisissa rakennetuissa
ympäristöissä tämä tarkoittaakin jatkuvaa restaurointia, konservointia ja kunnostusta.
Tärkeimpinä on pidetty toimia, joilla voidaan ehkäistä kohteen
tuhoutuminen. Verlan keskeisimmät rakennukset onkin suojattu
sprinkleri- ja paloilmoitinlaitteistoin mahdollisten tulipalojen
varalta.
Suurin yksittäinen hanke Verlassa on ollut kosken voimakanavan vesimassat tehdasrakennuksista erottavan suojapadon rakentaminen. Vuonna 2015 valmistuneen padon avulla estetään
veden vuotaminen sisälle historiallisiin rakennuksiin, ja näin
torjutaan tulvatilanteiden aiheuttamat uhat.
Verlan maailmanperintökohde käsittää noin 50 rakennusta 23
hehtaarin alueella. Lisäksi varsinaisen kohteen ympärillä on 80
hehtaarin suojavyöhyke. Lähes koko maailmanperintökohde on
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SVENSK RESUMÉ
ÖVERSÄTTNING Staffan Möller

INLÖSNING AV RÅMARK

K

Patruunan puiston kukkaloisto on komeimmillaan loppukesästä.

Opastetuilla tehdasmuseokierroksilla tutustutaan pahvinteon historiaan.

UPM Kymmene Oyj:n omistuksessa.
Maailmanperintönimitys ei itsessään tuo kohteille suojelua, vaan
Unescon maailmanperintökeskus edellyttää, että kohdevaltiot järjestävät kunkin kohteen suojelun kansallisin suojelumekanismein.
Verlassa rakennusten suojelu on toteutettu rakennuksesta riippuen
joko rakennussuojelulailla tai osayleiskaavan avulla.

1872 Insinööri Hugo Neumann perusti Verlan
ensimmäisen puuhiomon

Kulttuurimatkailua moneen lähtöön

1874 Neumannin hiomo tuhoutui tulipalossa
1882 Uusi hiomon ja pahvitehdas perustettiin –

Verlan vuosittainen toiminta painottuu keväästä syksyyn. Toistaiseksi tehdasrakennukset ovat lämmittämättömiä, joten niiden
esittely ei talvisin ole mielekästä.
Verlan tehdasmuseo avataan yleisölle toukokuussa ja sitä esitellään syyskuun loppuun saakka. Yleisöllä on mahdollisuus perehtyä pahvinteon historiaan ja tutustua tehtaaseen opastetuilla
museokierroksilla. Kesäkautta rikastuttavat erilaisten teemojen
ympärille toteutetut tapahtumat.
Tulevana kesänä Verlassa vietetään muun muassa Uittopäiviä
kesäkuussa, Verla-päivää heinäkuussa ja Kouvolan kaupungin
”Verlan aika” -keskiaikatapahtumaa elokuussa. Luontokuvaaja
Lassi Kujalan ”Verla – Järvikymen helmi” valokuvanäyttelyllä juhlistetaan Verlan 20-vuotista historiaa maailmanperintökohteena.

Aktiviteetteja lomanviettoon
Kansainvälisenä museopäivänä 18.5 avattavassa näyttelyssä esitellään Verlaa näkökulmista, jotka yleensä vierailijoilta jää kokematta.
Museon lisäksi nähtävää ja koettavaa tarjoavat museoalueen käsityöläisten puodit, tilaviinimyymälä Viiniverla sekä Verlan makasiinikahvila, jossa on lounaspöytä katettuna päivittäin museon ollessa
avoinna. Museoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös yksi Suomen tunnetuimmista esihistoriallisista kalliomaalauksista.
Entiset työväenasunnot ovat matkailijoiden vuokrattavissa
majoitukseen ja lomanviettoon. Alueen vesistöt, lähellä sijaitseva
Repoveden kansallispuisto ja Verla itsessään tarjoavat mielenkiintoista tekemistä ja aktiviteetteja lomanviettoon.
12
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Verlan vaiheet

ommunerna behöver råmark
för sin planläggning. Härförleden sade en tjänsteman att
kommunerna skaffar råmark
för planläggningsfridens skull, men den
egentliga orsaken är nog att man vill ha
jord- och skogsbruksmark som kan utnyttjas som byggnadsmark.
Enligt paragraf 99 i markanvändningsoch bygglagen kan vederbörande ministerium bevilja kommunen tillstånd att lösa
in mark som behövs för samhällsbyggande
eller för kommunens utveckling
Beviljande av inlösningstillstånd förutsätter att kommunen har förhandlat med
markägaren. Tyvärr är dessa förhandlingar ofta ensidiga informationstillfällen
vid vilka markägaren mer eller mindre är
lyssnande part - kommunens representant
presenterar ett ”gångbart pris”. Om markägaren inte godkänner budet kan det aktu-

ella området lösas in.
I samband med revideringen av undantagsparagraferna i markanvändnings- och
bygglagen bör regeringen skärpa inlösningsparagrafen. Eftersom kommunernas
beslutanderätt i undantagsärenden ökar
skulle en skärpning av paragraf 99 i den
aktuella lagen fungera som kompensation
till markägarna.
Beviljande av inlösningstillstånd bör förutsätta ett verkligt behov och verkliga förhandlingar med markägaren. Kommunens
egna utredningar utan opartiska utomstående experter får inte betraktas som tillräckliga. Vid de förhandlingar som föregår ansökan om inlösningstillstånd bör prisfrågan
behandlas av sådana opartiska utomstående
experter som även markägaren litar på.
Eftersom många ärenden leder till inlösningsförfarande bör inlösningslagen ses
över och revideras. I dag fattas besluten av

en lantmätare som representerar det berörda ministeriet och två gode män som utses
av kommunfullmäktige. Lantmätaren kal�lar i allmänhet de gode männen från den
berörda kommunen.
Detta missförhållande bör rättas till: Eftersom kommunen är den inlösande parten
borde lagen stipulera att gode män från den
berörda kommunen är jäviga. Uppdraget
bör ges till exempelvis någon av grannkommunernas invånare, som i allmänhet har
god lokalkännedom gällande den berörda
kommunen.
Jordägarnas
Värderingscentral
Antti Orama
värderingschef
DI, AKA, KHK

hirsirakenteiset hiomo ja kuivaamo

1885 Patruunan pytinki rakennettiin
1889 Sähkö saapui Verlaan
1892 Hirsirakenteinen kuivaamo tuhoutui
tulipalossa

1893 Uusi tiilirakenteinen kuivaamo valmistui
1895 Myös tehdas rakennettiin tiilestä
1898 Patruunan pytingin tornimainen
laajennusosa valmistui

1920 Tehdas siirtyi Kissakoski-yhtiön
omistukseen

1922
1923
1929
1953
1964
1972
1996

Tehdas päätyi Kymiyhtiön omistukseen
Tehtaan apukoneet sähköistettiin
Kiillottamo rakennettiin
Uusi vesivoimalaitos rakennettiin
Tehtaan toiminta päättyi
Tehdasmuseo avattiin

Verla nimettiin Unescon
maailmanperintöluetteloon

UPM Verlan tehdasmuseo, Verlantie 295, 47850 VERLA
museum.verla@upm.com | www.verla.fi
www.verlanmokit.fi

ÖVERLOPPS STÖDRÄTTIGHETER SLOPAS

Upphävningen berör 27 000 gårdar
De stödberättigande hektaren på gårdarna i
Finland har jämförts med de stödrättigheterna
som gårdarna innehar. Jämförelsen hänger
samman med att stödsystemen i fjol omarbetades. De överlopps stödrättigheterna upphävs på gårdar som har fler stödrättigheter än
stödberättigande hektar. Upphävandet berör
såväl aktiva jordbrukare som markägare.
Med hjälp av stödrättigheterna fastställs
det på vilken grund gården får direktstöd som
EU finansierar i sin helhet (grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare).
Stödrättigheterna aktiveras när jordbrukarna
vid stödansökan anmäler den jordbruksmark
som de innehar.
När EU år 2015 gick över till det stödsystem
som hör ihop med den nya programperioden
behöll Finland de dåvarande stödrättigheterna.
Enligt en EU-förordning ska medlemsstater
som håller fast vid de gamla stödrättigheterna

jämföra de stödberättigande hektaren på respektive gård med stödrättigheterna. Om stödrättigheterna är fler än de stödberättigande
hektaren, ska förvaltningen upphäva de överlopps stödrättigheterna.
De stödberättigande hektaren och stödrättigheterna jämfördes på basis av de uppgifter
som fanns i jordbruksförvaltningens register
15.6.2015. Enligt förordningarna upphörde
de överlopps stödrättigheterna att gälla redan 16.6.2015. I praktiken upphävs de i mars
2016. Förhandsuppgifter om tidtabellen fanns
bl.a. i den ansökningsguide för jordbrukarstöd
som publicerades våren 2015.
NTM-centralen eller Statens ämbetsverk på
Åland fattar beslut om upphävande av de överlopps stödrättigheterna och sänder beslutet
till stödrättighetsägarna. De aktiva jordbrukarna får stödrättighetsbeslutet i samband med
det förhandsifyllda material som hänför sig

till vårens ansökan om jordbrukarstöd. Anvisningar om hur man begär omprövning bifogas
till beslutet.
Ungefär hälften av de aktiva jordbrukarna,
sammanlagt omkring 27 000 gårdar, råkar ut
för att stödrättigheter upphävs. Det finns ingen exakt förhandsuppskattning när det gäller
markägare som inte bedriver aktivt jordbruk.
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ja jos maanomistaja ei hyväksy sitä, tullaan
alue pakkolunastamaan. Joskus hyvinkin
pienet näkemyserot hinnasta ovat estäneet
sopimisen.

MIKÄ ON RAAKAMAAN
OIKEA HINTA?
Kunnat tarvitsevat raakamaata kaavoitusta varten.
Onpa eräs virkamies todennut, että sitä hankitaan kaavoitusrauhan takia.
Pääasiallinen syy on kuitenkin hankkia maa- ja metsätalousmaata
jalostettavaksi rakennusmaaksi.
TEKSTI Antti Orama, Maanomistajien Arviointikeskus Oy, arviointipäällikkö, DI, AKA, KHK

M

aankäyttö- ja rakennuslain 99. pykälän mukaan
asianomainen ministeriö
voi myöntää kunnalle luvan lunastaa maata, mikäli se on tarpeen
yhdyskuntarakentamista tai muutoin kunnan kehittämistä varten. Kriteerit ovat varsin väljät, ja useissa tapauksissa kovinkin
löyhät. Harvassa ovat tapaukset, että haet-
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tua lupaa ei olisi myönnetty.
Lunastusluvan myöntäminen edellyttää, että kunta on ensin neuvotellut asiasta maanomistajan kanssa. Nämä palaverit ovat valitettavan usein olleet kovin
yksipuolisia tiedotustilaisuuksia, joissa
maanomistajalle jää kuunteluoppilaan
rooli. Kunnan edustaja ilmoittaa niissä
mielipiteensä oikeasta käyvästä hinnasta,

Virkamiesten ja päättäjien keskinäiset roolit jäävät maanomistajille usein hämäriksi.
Neuvotteluissa mukana oleva virkamies
kertoo usein, ettei lautakunta,
kunnanhallitus tai valtuusto
ole antanut valtuuksia neuvotella kuin tietylle tasolle asti
ja että tason ylittäminen ei
ole mahdollista, koska ylitys
saattaisi olla jopa virkavirhe.
Tämänkaltainen taktikointi on perin kummallista, kun
tilanteeseen vastoin tahtoaan
joutunut maanomistajapuoli
pystyy ratkaisemaan asian
tarvittaessa saman tien. Todellisuudessa luottamushenkilöt ovat asettaneet rajat
juuri tuon neuvottelevan virkamiehen omasta esityksestä,
ja tarvittaessa tekevät uuden päätöksen,
jos saavutettu neuvottelutulos niin vaatii.

Nyt kun uusi hallitus uudistaa maankäyttö- ja rakennuslain poikkeuslupapykäliä,
olisi sen samalla kiristettävä lunastuslupapykälää. Saavathan kunnat lisää päätäntävaltaa poikkeuslupa-asioissa, joten
99. pykälän tiukennus olisi vain pieni kompensaatio ja kädenojennus maanomistajien suuntaan.
Lunastusluvan saamisen pitää edellyttää todellista tarvetta ja todellisia neuvotteluja maanomistajien kanssa. Kunnan
omia selvityksiä ilman puolueetonta ulkopuolista asiantuntijaa ei tulisi pitää riittävinä. Samoin hakemusta edeltävissä neuvotteluissa olisi hinnoittelussa käytettävä
sellaista ulkopuolista asiantuntijaa, johon
myös maanomistajat voivat luottaa.
Lunastus on itsessään sairaus, joka pitäisi estää. Useimmille maanomistajille korvaukset ovat vain kipulääke, jolla oireita
voidaan lievittää.
Kun satoja vuosia omistuksessa ollutta

sukutilaa ryhdytään lunastamaan kauppakeskusten ja vastaavien tieltä, ei kysymys
ole rahasta, vaan aivan muista arvoista.
Tällöin ei kysymys ole siitä, kuinka pientä tai isoa rahatukkoa kunnan edustajat
heiluttavat, vaan arvoista, joita ei voida
mitata rahassa. Lunastuksen kohteena ei
käytännössä koskaan ole keinottelumielessä hankittu omaisuus, vaan maa, jolla on
omistajalle sekä käyttö- että tunnearvoa.

Lunastuslain mukaan luovuttajalla on
oikeus saada kohteesta ensisijaisesti käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. Jos
se ei vastaa täyttä korvausta, voi korvaus
perustua myös omaisuudesta saatavaan
tuottoon.
Kunnat esiintyvät mielellään markkinajohtajina ja asiantuntijoina alueillaan.
Kunnan edustajat ilmoittavat tietävänsä
paikkakunnan hintatason. Yleensä se on
mahdollisimman alhainen. Joskus tuntuu
siltä, että mitä alempi maan hintataso on,
sitä paremmat virkamiehet kunnassa on.
Usein neuvotteluissa tuodaan esille termi kipuraja, eli hinta, jota ei voida ylittää.
Tällöin unohdetaan täysin vastapuoli, jolle
kipuraja on se ensimmäinen neliö, aari tai
hehtaari, joka lunastetaan.
Useat kunnat, joiden tavoite on mahdollisimman alhainen hintataso, joutuvat
turvautumaan lunastusinstrumenttiin,
kuten he itse tuota ikävää toimenpidettä kutsuvat. Ikään kuin se tekisi toimenpiteestä hyväksyttävämmän. Sen sijaan
muutamat kunnat, jotka ovat valmiita jopa
(toki käytännössä vain vähäisessä määrin)
jakamaan raakamaasta saatavaa hyötyä,

saavat kauppoja aikaan. Se säästää virkamiestyötä, luo mainittua kaavoitusrauhaa
ja ennen kaikkea hyvät suhteet alueen
maanomistajiin.

Kun asia kaikesta huolimatta menee usein
lunastustoimitukseen saakka, tulisi myös
lunastuslakia kehittää. Toimituksessahan
päätöksiä tekevät valtiota
edustava maanmittari ja kaksi kunnanvaltuuston valitsemaa uskottua miestä, jotka
maanmittari yleensä kutsuu
samasta kunnasta.
Tähän pitäisi saada muutos, koska lähes aina paikallistuntemus on hyvä myös
naapurikunnan puolella. Jos
kunta lunastaa, pitäisi laissa
todeta, että oman kunnan uskotut miehet ovat esteellisiä.
Koska käypä hinta perustuu tehtyihin kauppoihin, ei
se saisi olla lunastuslain korostama ensisijainen menetelmä, sillä lähes aina kunnalla on esittää
joku tai joitakin kauppoja, jotka tukevat
alhaista kohteenkorvausta. Tuottoarvoja muut menetelmät, kuten raakamaan ja
kaavatonttien hintasuhteeseen perustuva
menetelmä, on nostettava tasavertaisiksi.

Vaikka verottaja kohtelee lunastustilanteissa luovuttajaa kohtuullisesti, ja vain 20
prosenttia korvauksesta on veronalaista, ei
lunastuskorvauksella saa tilalle yhtä paljon maata, jos sitä edes on tarjolla. Entä kuka kantaa vastuun mahdollisista arviointivirheistä. Kiinteistöarvioinnin tarkkuus ei
ole parhaimmillakaan kuin +/-10 prosentin
luokkaa. Kohtuullisena on pidettävä sitä,
että vastuunkantaja on hakija eli kunta.
Ruotsin lunastuslakiin tuli jokunen vuosi sitten muutos, jonka mukaan kohteenkorvausta ja osaa haitankorvauksista korotetaan 25 prosentilla täyden korvauksen
saavuttamiseksi. Muun muassa edellä esitettyjen seikkojen vuoksi se olisi meilläkin
vähintään kohtuullista.
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Vihreällä viikolla esiteltiin vuonna
1928 imurin tapaan toimiva hevosen
puhdistusväline ja vuonna 1931
ihmeteltiin moottorisahaa. Vuoden 1964
uutuus oli liikuteltava ”Portophone”,
jolla sanomat liikkuivat johdottomasti
pellon perukoiltakin.

Vuoden 2016 Vihreällä viikolla Saksasta ja 64 muusta
maasta oli tarjolla muun muassa herkkuruokia, oluita,
viinejä, käsitöitä, puutarhataidetta ja musiikkia.

TEKSTI JA KUVAT Pekka Virtanen

BERLIININ

Vihreä Viikko
Alallaan maailman suurin messutapahtuma
KUVAT Messe Berlin

Berliinin ”Grüne Woche” eli ”Vihreä Viikko”
täytti tammikuussa 90 vuotta.
Kymmenen päivän aikana täyteen ahdetulla
Messe Berlinin alueella kävijöitä oli 400 000.

V

ihreä Viikko on Saksan tunnetuin messutapahtuma. Paikallisia maataloustuotteita
esittelevästä tilaisuudesta on
ajan saatossa kasvanut nykyisenlainen
kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeä
maataloustuotteiden ja elintarviketeollisuuden esittäytymispaikka.
Jo ennen ensimmäisiä varsinaisia vuoden 1926 messuja maan maatalousväki
oli vuosikymmeniä kokoontunut vihreine
takkeineen talvitapaamiseen, jonka yhteydessä oli esillä ja myytävänä erityisesti
maatalous- ja käsityötuotteita.
Vaatetukseen viittaava vihreys ei 1920-luvulla sisältänyt sellaista aatteellista sisältöä, jota tämän päivän messuilla vilahtelee
esimerkiksi ekologian ja lähiruuan nimissä.
16
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Nykyisin kestävän kehityksen teemat
näkyvät ainakin sanoina niin isojen lihantuottajien kuin erikoistuneiden ekotuotteiden myyjien osastoilla. Eettisyyden,
puhtauden, luonnonmukaisuuden ja kulttuuriarvojen painotukset tuntuvat lisääntyvän vuosi vuodelta ja nykyisin jo arvona
sinänsä. Niiden nostovoimaa ei suomalaisten elintarvikkeiden vientiponnisteluissa
tule unohtaa.

Ammattilaisille ja kuluttajille
Perusteelliselle kävijälle näkemistä ja kokemista riittäisi kaikille messupäivälle. Silloinkaan ei ehtisi pysähtyä pitkäksi aikaa
esittelyjen, erikoistapahtumien, konferenssien ja seminaarien äärelle.
Perusmatkaajalle kulinaristista ja rie-

mukasta ohjelmaa löytyy helposti pariksi
päiväksi. Vihreä Viikko on myös hyvä opintokäyntikohde, jonka äärellä voi pohtia
vaikkapa suomalaisten maatalous- ja luontotuotteiden tuotevalikoimaa, volyymeja ja
vientimahdollisuuksia.
Euroopan maatalouden päättäjäväellä on myös tapana kokoontua vuosittain
Berliinissä. Tänä vuonna kolmipäiväisessä Ruoka- ja maatalousfoorumissa (GFFA)
pohdittiin kaupunkien suhdetta maatalouteen ja maaseutuun.

Tuotevalikoimaa riittää
Erilaisia kokoontumisia messujen aikana
on sekä suurelle yleisölle että ministereille,
virkamiehille, politiikoille, kauppamiehille, tutkijoille ja eri alojen muille toimijoil-
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Euroopan
historialliset
kiinteistöt
European
Historic Houses
Association

le. Pohdinnan perspektiivit kattavat niin
globaalit ja EU-laajuiset kuin lähi- ja ekoruokatuotannon ongelmat. Varsinaisella
messualueella tunnelma on lähempänä
maanläheistä kansanjuhlaa, josta kotiin
viemisiksi saa vaikkapa juustoja ja makkaraa – ja tuotevalikoimaa riittää.
Berliinin messutapahtumaa vastaavia
teemoja esitellään Suomessa maatalous-,
metsä-, puutarha-, erä-, matka-,
kotitalous-, viini-, olut- ja ruokamessuilla, jotka jo tilojen rajallisuuden takia joudutaan täällä
järjestämään usein erillistapahtumina. Berliinin tapauksessa
voi jopa puhua elämäntapa- ja
yleismessusta. Messumaisuuden
tuntu unohtuu helposti mutta
kaiken paljous kyllä ihmetyttää.
Rahaakin messuilla liikkuu.
Yksittäinen kävijä kulutti tänä
vuonna erilaisiin tuotteisiin keskimärin
120 euroa, siitä neljäsosa syömisiin ja juomisiin paikan päällä. Oma lukunsa on sitten erilaisten sopimusten kautta syntyneet
kauppatoimet.

Suomikin mukana
Tänä vuonna Berliinissä tuotteita oli esittelemässä yli 1600 tahoa. Kummivieraana oli
Marokko, mutta esimerkiksi Venäjällä oli
käytössä melkein kokonainen halliosasto.
Mieleen sieltä jäivät näyttävät kansantanssiesitykset sekä kymmenet ja taas kymmenet vodka- ja mätitarjoilupisteet. Vahvasti

18
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siis edettiin sisäistettyjä kansallisia piirteitä korostaen.
Berliinissä satojen paikallisten, maakunnallisten ja kansainvälisten ruoka-, viini- ja olutkojujen äärellä liikkuessa vakuuttui siitä, että juuri arjen tavalliset herkut ja
tekemiset ovat tie sydämeen. Lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen Suomikin oli
omalla osastollaan Berliinissä. Yksittäiset

kokonaan tai edes valtaosaltaan yksittäisten yritysten harteille.
Merkittävissä ulkomaille suunnatuissa
brändi- ja imagorakenteluissa on ainakin hyvinä aikoina liikuteltu yllättävän
kepeästi kymmeniäkin miljoonia euroja.
Berliinin messuille osallistuminen onnistuisi kyllä ilman paisutteluja ja ylen kalliita mainoskampanjoita, sekä ammattilaiset
että tavallisen kansan tavoittaen.
Mutta näkemystä ja Vihreän Viikon
tuntemusta pitää olla.
Kulinaristiset ja muut tuoteraMessualueella tunnelma on
kentelut eivät ole yhden eivätkä
lähempänä maanläheistä
kahden vuoden juttuja vaan pitkän
kansanjuhlaa, josta kotiin
tähtäimen jatkumoja. Markkinoinviemisiksi saa vaikkapa
ti-, managerointi- ja arjen innovointivoimaa kuulutetaan jatkuvasti.
juustoja ja makkaraa.
Vihreän Viikolla tulivat usein mieleen kliseiset huippuinnovaatioutopiat, ratkaisut kun saattavat olla
yritykset ovat kyllä välivuosina osallistu- käden ulottuvilla. Kuten viime aikoina on
neet ilman laajempia Suomi-brändien ra- tuotu esiin, Saksankin suuntaan tarvitaan
kenteluja. Sellaiseen kyllä Vihreä Viikko on rautaisia kaupantekijöitä, ja tietenkin hyoivallinen paikka, mutta leveyttä ja syvyyt- viä tuotteita.
tä pitäisi olla rutkasti enemmän.
Välillä ajatellaan, että Suomen luonto
Suomalaisia kulinaristisia herkkuja houkuttelee tänne jo sellaisenaan. Mutta
kannattaisi mainostaa, kaupata ja esitel- kyllä se ajatus siitä vaatii erityisiä vientilä Berliinissä kattavasti, niin pääsisimme ponnisteluja sopuisan yhteistyön saattatestaamaan keskieurooppalaiseen ma- mana.
kuun sopivia herkkuja ja muita tuotteita.
Vaikka maakunnalliset ja muut alueelliset, Ensi vuonna Grüne Woche
teemalliset ja yrityskuvalliset nostot ovat järjestetään 20.–29. tammikuuta.
tärkeitä, ”Suomi-brandin” rakentelua ei voi www.gruenewoche.de
unohtaa. Siksi osallistumista ei tule jättää

KÄÄNNÖS Niina Huuhtanen

EUROPEAN HISTORIC HOUSES ASSOCIATION:

Arvokas työ tarvitsee tukea
European Historic Houses
Association (EHHA) katsoo,
että viranomaistahojen pitäisi
tukea historiallisten rakennusten
kunnostamista ja ylläpitoa.

E

HHA järjesti Brysselissä nelipäiväisen yleiskokouksen, johon
osallistuivat eri maiden edustajat. Suomesta mukana olivat
rakennushistoriallisen jaoksen puheenjohtaja Peter Storsjö ja varapuheenjohtaja
Thomas Frankenhaeuser.
Tapahtumaa isännöi Association Royale
des Demeures Historiques et Jardins de
Belgique. Osallistujat vierailivat Belgiassa

EUROPEAN HISTORIC HOUSES
ASSOCIATIONS

Gentin alueella sijaitsevissa historiallisissa
rakennuksissa ja niiden ympäristössä.
Neljän päivän aikana käytiin monia
keskusteluja niin kokouksessa kuin tutustumismatkoilla historiallisiin kohteisiin.
Osallistujat saivat vaihtaa mielipiteitä ja
ajatuksia niin tulevaisuuden suunnitelmista kuin haasteistakin.

Vaatimustaso korkea
Taloudelliset näkökulmat nousivat toistuvasti esiin keskusteluissa.
Millä saadaan säilytettyä Euroopan yksityisessä omistuksessa olevat historialliset rakennukset ja puutarhat sekä näiden
ympäristöt ehyinä kokonaisuuksina niin,
että ne säilyvät tuleville sukupolville.
Tapahtumassa korostettiin, että histori-

www.europeanhistorichouses.eu
info@europeanhistorichouses.eu

allisten rakennusten kunnostukset ja ylläpito vaativat entistä enemmän osaamista,
sillä vaatimustasot ovat korkeat. Standardien saavuttaminen vaatii taloudellisia
panoksia.
EHHA katsoo, että viranomaistahojen
pitäisi tukea tätä arvokasta työtä esimerkiksi verokannustimilla. Kustannukset
voivat olla valtavat, mutta toisaalta välttämättömät hauraan historiallisen perinnön
säilyttämisen kannalta. Vastuu on suuri
niin taloudellisesti kuin henkisestikin.
Esille nousi myös yhteistyön merkitys eri
tahojen kanssa. Yhteistyön avulla voidaan
vahvistaa ja yhtenäistää toimintoja niin,
että ne ovat eduksi historiallisen perinnön
säilyttämiselle.

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

KASVINSUOJELUAINEIDEN
KAUPPAAN TIUKENNETUT
SÄÄNNÖT

ASIAKYSYMYKSIÄ
Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

Aamukahvit
ympäristöministeriössä
Kevättalvella 1997 sain kutsun ympäristöministeriöön aamukahville.
Ylijohtaja Pekka Kangas soitti ja kutsui minut luokseen. Lupauduin
ja kysyin: ”Pitääkö minun valmistautua jotenkin.” ”Ei tarvitse, osaat
nämä asiat muutenkin”, vastasi Kangas.
Kankaan virkahuoneessa odottivat kahvit, Kangas ja ylitarkastaja
Pirkko Isoviita.
Kahvinjuonnin lomassa minulle annettiin luettavaksi luonnos ympäristöministeriön ohjekirjeeksi alueellisille ympäristökeskuksille
rantojensuojelukorvausten maksamisesta jatkossa.
Luonnoksen mukaan rantojensuojelukorvausten maksaminen lopetetaan rakennusoikeuksien menettämisestä silloin, jos alueella
ei ole yleiskaavaa tai asemakaavaa. Jos kaava on, korvaukset maksettaisiin kaavan osoituksen mukaan.
SIIS: rantojensuojelukorvaukset rakennusoikeuksien menettämisestä lopetettaisiin käytännössä likimain kokonaan! Yleiskaavoja
noilla alueilla ei silloin juurikaan ollut.
Luonnoksessa uusi käytäntö perusteltiin sillä, että uusi luonnonsuojelulaki ja varsinkin rakennuslakiin otettu lain määräämä suunnittelutarve (= rakennuskielto) rannoille on poistanut rannoilta hajarakennusoikeuden. Luonnoksen mukaan rakennusoikeutta on vain,
jos kaava niin osoittaa. Ympäristöministeriön mukaan korvattavaa
ei siis enää ole.
Mitä ihmettä osaan sanoa tästä? Kylmä rinki ja hiki tuli.
Sitten keksin!
Rakennuslakiin otettiin vuonna 1969 rantakaavasäännökset, joiden mukaan lääninhallitus voi määrätä ranta-alueelle rantakaavan
tarpeellisuuden. Tällöin sinne voidaan rakentaa vasta sitten, kun
alueen käyttö on rantakaavalla suunniteltu.
Selitin, että tämäkään säännöstö ei poistanut näiltä rannoilta
hajarakennusoikeutta. Sen käyttö vain edellyttää ensin kaavan laatimista maanomistajan omalla kustannuksella. Mutta rakennusoikeus on lääninhallituksen määräämästä rantakaavan tarpeellisuudesta huolimatta täysimääräisenä olemassa.
Rakennuslakiin otettu kaikkia rantoja koskeva suunnittelutarve
on vain lain määräämä tarve suunnitella alueen käyttöä kaavalla, ei
rakennusoikeuksia poissulkeva säännöstö.
Erosimme erimielisinä. Toimistooni kävellessäni mietin, mitä halvattua tässä pitää tehdä. Ja nopeasti, että ne eivät ehdi lähettää
sitä ohjekirjettä.
Toimistosta soitin heti ministeri Sauli Niinistön erityisavustajalle
ja kerroin, mitä minulle oli ympäristöministeriössä näytetty.
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Sanoin, että tästä kokoomus ei ikinä selviä: ensin se vie ihmisten
rannat pakkosuojeluun rantojensuojeluohjelmalla ja sitten ottaa yhdellä kirjeellä korvausoikeuden pois. Ja niin kuin rantojensuojeluohjelmaa tehtäessä vakuutettiin, että jokainen markka korvataan…
Niinistö vaati ministeri Pekka Haaviston tuomaan kirjeluonnoksen seuraavaan keskiviikkoaamun rahakunnan kokoukseen.
Sen jälkeen luonnoksesta ei ole kuultu. Ympäristöministeriö ei
koskaan lähettänyt kirjettä. Rantojensuojelukorvausten maksaminen jatkui normaalisti. Tosin, kaikkea ei ole korvattu vieläkään, 25
vuotta suojelupäätöksestä.
Olen ollut ympäristöministeriössä aamukahvilla ennen tätä ja tämän
jälkeenkin, mutta vain Natura 2000-suojelun pahimpien vaiheiden
aikana tilanne on ollut yhtä kireä ja stressaava. Se Natura-hässäkkä
alkoi kuukausi tuon aamukahvin jälkeen.
Nyt ympäristöministeriössä pohditaan, mitä pitää tehdä hallitusohjelman kirjauksille haja-asutusalueiden rakentamisen helpottamisesta. Kaikkia rantoja koskeva, lain määräämä suunnittelutarve eli
rakennuskielto, tulee nyt poistaa. Myös ranta-alueiden suunnittelutarpeen harkinta tulee olla kunnilla, niin kuin muukin suunnittelutarveharkinta. Näin voidaan helpottaa erityisesti syrjäisen maaseudun
hajarakentamista.
On käynyt ilmiselväksi, että ympäristöministeriön virkamiehet valmistelevat nämä pykälämuutokset vain, jos hallituspuolueilta tulee
asiasta erillinen käsky.
Odotan tätä käskyä keskustalta, perussuomalaisilta ja kokoomukselta. Vaalikentillä ehdokkaat ainakin niin lupasivat!

TIESITKÖ, ETTÄ…
Jos maitasi määrätään kaivosalueeksi, älä tee
alihintaista kiinteistökauppaa. Kaivosyhtiö ei voi
lunastaa kaivosalueeseen omistusoikeutta, vaan vain
käyttöoikeuden pitää kaivosta toisen maalla. Älä
koskaan myy kaivosalueetta pelkällä maapohja- ja
puustokorvauksella. Myyntihintaan tulee laskea mukaan
myös maanomistajalle kuuluva louhintamaksun osuus.

Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuivat viime
vuoden lopulla. Tämän jälkeen ammattikäyttöön hyväksyttyjä
valmisteita saa myydä tai luovuttaa vain henkilölle, joka esittää voimassaolevan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta.
Ostajan tulee esittää oma tai kasvinsuojeluaineita käyttävän henkilön tutkintotodistus ja kauppiaan tulee se tarkastaa. Tutkintotodistus tulee olla myös henkilöllä, joka käyttää
ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluaineita sekä ammattiaineita myyvässä kaupassa vähintään yhdellä myyjällä.
Muutos koskee merkittävää osaa markkinoilla olevia valmisteita, koska suurin osa valmisteista on hyväksytty vain
ammattikäyttöön.
Ammatti- ja kuluttajakäyttöluokittelun perustana on kuluttajan suojelu haitallisimmilta valmisteilta. Ammattikäyttöön
hyväksytyt valmisteet voivat aiheuttaa esimerkiksi vakavan
silmävaurion vaaran tai ne voivat olla haitaksi lisääntymisterveydelle.

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

Toimi näin
•
•
•

Esitä tutkintotodistus ostotilanteessa.
Vinkki: ota todistuksesta kuva kännykkääsi.
Voit lähettää todistuksen myyjälle myös
sähköisenä (tilaukset puhelimella tai netissä).
Kauppa voi tarvittaessa/halutessasi tallentaa
tiedon tutkinnostasi omiin järjestelmiinsä.

DIGIFOORUMI VAUHDITTAA
DIGITALISAATIOTA
Kiinteistökaupan teko on helpottunut ja nopeutunut kaksi vuotta käytössä olleen Kiinteistökaupan verkkopalvelun
myötä. Siitä saatujen käyttökokemusten pohjalta palvelua
on kehitetty edelleen.
Kiinteistökaupan verkkopalvelun avulla kiinteistökaupan
ammattilaiset voivat siirtää kauppakirjat ja hakemukset sähköisessä muodossa omista tietojärjestelmistään allekirjoitettaviksi palvelussa. Tämä mahdollistaa siirtymisen yhteiseen
sähköiseen prosessiin.
Kun kiinteistönvälittäjät tarjoavat asiakkailleen sähköistä
kiinteistökauppaa, ei kaupanvahvistajaa enää tarvita. Myyjä
ja ostaja voivat tarkistaa ja allekirjoittaa kauppakirjan verkossa silloin, kun se heille parhaiten sopii, ja lainhuudatuskin
käynnistyy automaattisesti.
Digitalisaation vauhdittamiseksi Maanmittauslaitos käynnistää kiinteistöalan ammattilaisten kanssa Kiinteistöasioiden digifoorumin, jonka tavoitteena on sujuva yhteistyö ja
hyötyjen varmistaminen kaikille osapuolille.
– Askelmerkit digiloikkaan on asetettu, projektipäällikkö
Antti Rainio sanoo.
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MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUS 2016

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.
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.

Puolusta etujasi
maanomistajana
- pysy ajan tasalla!
Puh. 040 707 4753
www.porvoonwanharautakauppa.fi

www.maanomistajainliitto.fi

Vanha Hämeenlinnantie 5,
Vanha asema PORVOO

”Kukaan ei ole maanomistajan puolella!”
-lause on ote arkitodellisuudesta. Maankäytön suunnittelijoiden
pöytiin ei kutsuta maanomistajien edustajia ja valmiisiin
ratkaisuihin vaikuttamisessa on lähes ainoa tie tehdä valitus.
Maanomistajain Liitto on hereillä puolestasi.
Se kulkee askeleen edellä antamalla lausuntoja maanomistusta
koskevien lakien valmisteluun ja auttaa maanomistukseen
liittyvissä kysymyksissä.
Toivomme, että mahdollisimman moni löytää Maanomistajain
Liiton, jäsenmäärän kasvu lisää painoarvoa.
Sinulla on liiton jäsenä tärkeä tehtävä; anna viereisen sivun
kuponki naapurillesi, tuttavallesi - niin hän voi liittyä liiton
jäseneksi tai hankkia lisätietoa liiton toiminnasta.

Ympäristö- ja maankäyttöasioiden erityisosaaja

LIITON TAVOITTEET
•
Maan yksityisomistuksen säilyminen ja senvahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein
kohdistettuja ja selkeitä.
•
Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa maa- ja metsätalouden kanssa.
•
Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä
•
Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä
Jordägarnas Förbund, som grundades år 1945, är en intressebevaknings- och rådgivningsorganisation
för jordägare. Förbundet har varit medlem i ELO (European Landowners´ Organization) sedan år 1996.
FÖRBUNDETS UPPGIFTER
Till Jordägarnas Förbunds uppgifter hör att trygga och utveckla jordägarnas intressen och förmåner
samt att fungera som rådgivare för medlemmarna. Förbundet arbetar för att stärka jordäganderätten, för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för jordägande och för att öka jordägarnas
bestämmanderätt. Förbundet främjar nyttjandet av medlemskårens gamla, värdefulla byggnader
och utvecklandet av kulturlandskapet.
FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING
Förbundets målsättning är att trygga och utveckla den privata jordäganderätten. Lagstiftningen gällande jordägandet bör vara transparent, jämlik och konsekvent. Författningarna bör vara tydliga och
rätt riktade. Förbundet verkar för långsiktig vård av naturen och kulturlandskapet i harmoni med jordoch skogsbruket, för bevarandet av en livskraftig och trivsam landsbygd och för upprätthållandet av
en för jordägarna acceptabel allemansrätt.

TOIMISTO
Virkatie 1, 16600 Järvelä
091 356 511
toimisto@maanomistajainliitto.fi
www.maanomistajainliitto.fi
TOIMINNANJOHTAJA Tuija Nummela

Jäseneksi

•
•
•
•
•
•
•

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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MAANOMISTAJAIN LIITON
JÄSENEKSI voi liittyä jokainen
maanomistaja! Liitto auttaa jäseniään
maanomistukseen liittyvissä
kysymyksissä. Jäsenemme saavat
10 % alennuksen Arviointikeskuksen
lakiasia- ja kiinteistöarviointi
asiantuntijapalveluista. Jäsenmaksuun
sisältyy kahdesti vuodessa ilmestyvä
Maanomistaja-lehti sekä kuukausittain
tuleva sähköinen jäsenviesti.
Suomen Maanomistajain Liiton
jäsenet ovat samalla myös jäseniä
Euroopan maanomistajajärjestössä
ELO:ssa (European Landowners´
Organization), joka edustaa miljoonia
maanomistajia EU:n jäsenmaissa.

PUHEENJOHTAJA
Henrik Creutz, Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi
VARAPUHEENJOHTAJA
Sebastian Sohlberg, Siuntio,
040 5114 306,
sebastian.sohlberg@malmgardsjundea.fi
JÄSENET
Thomas Frankenhaeuser, Porvoo
040 5464 285
thomas.frankenhaeuser@kullogard.fi
Juha Pylväs, Ylivieska
050 588 4536
juha.pylvas@eduskunta.fi
Eine Rosenberg-Riihimäki, Hartola
040 541 8084
eine.rosenberg.riihimaki@gmail.com
Janne Sankelo, Vaasa
puh 050 5120 519
janne.sankelo@vapo.fi
Peter Storsjö, Raasepori
puh 0500 504 229
peter.storsjo@nyby.fi

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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Maanomistajain Liitto ja Rakennushistoriallinen jaos

Kevättapahtuma to 7.4.2016
Knehtilän tilalla Hyvinkäällä
10.00 Kahvi

Tilan myymälä ja kahvila avoinna
tapahtuman jälkeen.

10.30 MAANOMISTAJAIN LIITON VUOSIKOKOUS
Ideasta joustavaan toteutukseen
- kiinteistön arvo nousuun kehittämällä
Pauli Santala, toimialajohtaja
Alueidenkäytön suunnittelu,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
viimeistään ke 30.3.
toimisto@maanomistajainliitto.fi
tai puhelimitse 091 356 511,
toiminnanjohtaja Tuija Nummela

12.30 Lounas

Tapahtuma on jäsenille maksuton,
muille osallistumismaksu 30€.

13.30 Isäntä, MTK:n 3. puheenjohtaja
Markus Eerolan tilaesittely

Lounaan tarjoaa FCG Suunnittelu
ja Tekniikka Oy.

14.30 Terveiset “Forum for the Future of Agriculture”
–seminaarista, Henrik Creutz

Tervetuloa!

