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I redan några år har lantbruket kämpat med lönsamheten. Många
av oss sitter på farkoster som svänger tämligen långsamt. Även
om det finns fina undantag som även i dessa tider klarar sig med
positiva resultat så är de flesta ändå ute i blåsväder.
Lite beroende på när det gjorts generationsväxlingar, investeringar och produktionsinriktnings ändringar så är gårdarna i olika
stadier av utveckling. Det viktiga är dock att det sker utveckling,
alla små och stora steg är av betydelse! Men alla steg kräver beslut! Att göra beslut är inte lätt!
Nu när spannmålspriserna är låga, byråkratin är trög och världspolitiken mer oviss än på länge är det desto viktigare att se till de
egna förutsättningarna.
Utöver den långsiktiga planen med produktionsinriktningar, efterträdare eller arrenden så finns det flera viktiga små steg att ta.
Vi lever fortfarande i en tid där den gemensamma lantbrukspolitiken vars agenda sätts i Bryssel, i mångt och mycket styr
den enskilda bondens produktionsinriktningar samt beslut. Även
marknadsekonomin styr priserna på odlingsgrödorna i den takt, att
den farkost som jag nyss talade om, har aldrig seglat från stiltje till
storm så fort som priserna åker upp eller ner. Därav har tanken om
riskhantering blivit allt intressantare.
Många har blivit betydligt försiktigare i användningen av produktionsinsatser. Ibland även till den grad att kvaliteten uteblir
då vädret blir gynnsammare än genomsnittsåret. Så blir det lätt,
då stödandelen i intäkterna är större än produktpriset. Varför ta
risken om inte den är värd att ta!? Den moraliska lösningen är att
producera till vilket pris som helst. Moralen betalar dock ingen
räkning. För att inte behöva sätta moralen på spel kan man istället utnyttja odling som hänför marken bättre odlingsegenskaper.
Så länge gröngödslingsvallar, mångfaldsåkrar och trädor är understödda i den grad att det betingar ett bättre netto än regelrätt
spannmålsodling, så gäller det att utnyttja möjligheten att tillföra
marken en bättre produktionsförmåga. Genom att ta vara på chansen och förkovra jordmånen samt förbättra vattenhushållningen så
ger vi oss bättre förutsättningar att klara oss när produktpriserna
väl börjar stiga och det åter blir lukrativt att odla grödor som ger
avkastning via sin skörd.
Jag efterlyser ändå lösningar som säkerställer en basråvara
för vår inhemska industri, det vill säga den vanliga konsumenten,
skolor, daghem etc. Lösningar som förvaltar förtroendet gentemot
skattebetalare, miljön och den inhemska självförsörjande graden.
Vi måste få ett bättre stödsystem där givet stöd ger bättre avkastning och mindre byråkrati.
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UUDELLEENARVIOINNIN AIKA!
Maataloudessa on jo usean vuoden ajan käyty taistelua kannattavuudesta. Monet meistä istuvat hyvinkin verkkaisesti kääntyvissä
aluksissa. Näinä aikoina löytyy toki hienojakin poikkeuksia, niitä,
jotka kaikesta huolimatta yltävät positiiviseen tulokseen. Useimmat ovat kuitenkin tuuliajolla.
Maatilojen kehitys on hyvinkin eri vaiheissa sukupolvenvaihdoksen, investointien ja tuotantosuunnan muutosten ajoittumisesta
riippuen. Kehittyminen on elinehtomme, niin pienet kuin suuretkin
edistysaskelet merkitsevät! Mutta jokainen askel vaatii päätöksentekoa eikä päätöksenteko aina ole helppoa!
Nyt, kun viljan hinta on alhaalla, byrokratia kankeaa ja maailmanpoliittinen tilanne epävakaampi kuin aikoihin, on syytä huolehtia
oman toimeentulonsa edellytyksistä.
Pitkän tähtäimen suunnitelmat tuotantosuuntineen, tilanjatkajineen ja maanvuokrasopimuksineen vaativat rinnalleen pienempien
askelten ottamista.
Edelleenkin elämme tilanteessa, jossa Brysselissä laadittu yhtenäinen maatalouspolitiikka ohjaa suurelta osin yksittäisen maanviljelijän päätöksiä ja valintoja tuotantosuunnan suhteen. Viljelysatojen hinnat heilahtelevat markkinatalouden aallokossa sellaisella
vauhdilla, että kokeneellakin merenkävijällä on työtä pitää alus kurssissa. Siksi ajatus riskienhallinnasta on entistä mielenkiintoisempi.
Tuotantopanosten käytössä on havaittavissa selvää varovaisuutta – toisinaan jopa siinä määrin, että tuotannon laatu kärsii keskivertovuotta suotuisammista sääoloista huolimatta. Näin käy helposti silloin, kun tuen osuus katteesta on suurempi kuin tuotteen
hinnan osuus. Miksi ottaa kannattamatonta riskiä? Moraalisesti
oikea ratkaisu olisi hinnasta riippumaton tuotanto. Moraalisesti oikealla ratkaisulla ei kuitenkaan makseta laskuja. Monimutkaisten
moraalikysymysten sijaan voitaisiin keskittyä maan viljelyominaisuuksia parantavaan viljelyyn. Niin kauan kuin viherlannoitelaitumia, monimuotoviljeltyjä peltoja ja kesantoja tuetaan niin paljon
että se on kannattavampaa kuin viljan viljely, kannattaa maan tuottavuutta parantaa näillä keinoilla. Tarttumalla tilaisuuteen edistää
maaperän hyvinvointia ja parantaa vesitaloutta parannamme myös
mahdollisuuksiamme tulevina aikoina, kun tuotteidemme hinnat
lähtevät nousuun ja viljelystä tulee jälleen kannattavaa.
Peräänkuulutan sellaisia ratkaisuja, joilla turvataan perusraakaaineet kotimaiseen teollisuuteen ja edelleen tavalliselle kuluttajalle, kouluille, päiväkodeille jne. Ratkaisuja, jotka vahvistavat uskoamme veronmaksajia, ympäristöä ja kotimaista omavaraisuusastetta kohtaan. Tarvitsemme paremman tukijärjestelmän. Sellaisen,
jossa annettu tuki tuottaa enemmän ja byrokratiaa on vähemmän.
Sebastian Sohlberg
Siuntio
Maanviljelijä, yrittäjä, metsästäjä
Varapuheenjohtaja, Maanomistajain Liitto

KANNEN KUVA Pyry Krappe

KUVA UPM
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Maanvuokrauksessa

Tuloksista on julkaistu raportti Kansalaisyhteiskunta
kulttuuriympäristötyössä
– Tavoitteena hyvä elämä.
Sen ovat toimittaneet Sini
Hirvonen ja Liisa Lohtander
yhdessä Kulttuuriympäristö
ja kansalainen -hankkeen
ohjausryhmän kanssa.

huomio myös pellon

KASVUKUNTOON
Vuokrapeltojen kasvukuntoon on syytä panostaa sekä
vuokranantajan että vuokralaisen näkökulmasta.
Suomen peltopinta-alasta noin
kolmannesta viljellään vuokramaana. Vuokrapeltojen osuus kasvaa tulevaisuudessa maatalouden
rakennemuutoksen myötä. Pellon
kasvukunnosta huolehtiminen on
myös ympäristöteko, sillä hyväkuntoisesta pellosta saadaan todennäköisemmin ravinteet sadon mukana talteen ja samalla vesistöihin
kohdistuva ravinnekuormituksen
riski pienenee.

RANKU-hanke työsti yhdessä Turun kaupungin kanssa pellon vuokrasopimuksiin soveltuvan Maan
kasvukunnosta huolehtiminen -lisäosan. Sen pohjalta laadittiin kaikille vuokramaiden kasvukunnon
ylläpidosta kiinnostuneille mallipohja vuokrasopimuksen liitteenä
käytettäväksi tai muokattavaksi.
Mallipohjat löytyvät osoitteesta
www.ymparisto.fi/ranku.

RANKU
Ravinneneutraali kunta (RANKU) on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima
kolmivuotinen kehittämishanke.
Sen tavoitteena on edistää orgaanisten
ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä
mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa
sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta
-toimintamalli.
Hanke on osa ympäristöministeriön
ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns.
Raki-ohjelmaa.

VARATUOMARI TIMO TORPPA ON
ARVIOINTIKESKUKSEN UUSI LAKIMIES
Maanomistajien Arviointikeskus sai
vahvistusta asiantuntijatiimiinsä, kun
varatuomari Timo Torppa aloitti työnsä
maaliskuun alussa Seinäjoella.
– Arviointikeskukseen siirtyminen on eräällä tavalla juurille paluuta, pieneltä maatilalta Vetelistä kotoisin oleva
Timo Torppa toteaa.
Hän on aikaisemmin pitänyt omaa lakitoimistoa Lapualla ja hoitanut muun muassa riita-asioiden neuvotteluja
ja oikeudenkäyntejä, rakennusriitoja, vahingonkorvaus- ja
ympäristöasioita sekä perhe- ja jäämistöasioita.
– Tästä osaamisesta on hyötyä uudessa tehtävässäni,
hän arvioi.

4
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TUHANNET VAPAAEHTOISET

edistävät kulttuuriy mpäristöä
Yhdistysten ja yksittäisten kansalaisten
vapaaehtoistyöllä on oletettua suurempi
merkitys kulttuuriympäristöasioissa, kiteyttää Kotiseutuliiton selvitys, jossa oli
mukana kahdeksan alan keskeisintä kansalaisjärjestöä.
Kyselyyn vastasi 430 henkilöä. Heistä
joka viides oli maanomistaja.
Lähes 40 prosenttia vastanneista kertoi, että he käyttävät vuosittain yli kuukauden kulttuuriympäristöön liittyvään

vapaaehtoistyöhön – eli näin laajan työpanoksen antajia on maassamme tuhansia.
Toimijoilla on myös runsaasti ammatillista osaamista, kun useat toimivat kulttuuriympäristön hyväksi sekä työssään että
vapaa-ajallaan.
Yhteistyön tiivistämistä vastaajat toivoivat ennen kaikkea yritysten, maanomistajien ja koulujen kanssa.

Kuinka paljon käytät aikaa kulttuuriympäristöön
liittyvään vapaaehtoistyöhön vuodessa
Alle viikon
Yli kuukauden
1–2 viikkoa

2–4 viikkoa

MAANOMISTAJIEN
ARVIOINTIKESKUS OY
Arviointikeskus on maa- ja metsätaloustuottajien omistama lakitoimisto, josta
saa myös auktorisoitujen kiinteistönarvioijien arviointipalveluja sekä maanomistajien edunvalvontapalveluja lunastustoimituksissa.
Yhtiön toiminta-alue on kokoa maa.
Toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Seinäjoella ja Oulussa.
Yhtiön palveluksessa on yhteensä
seitsemän henkilöä, josta kolme lakimiestä ja kolme kiinteistönarvioitsijaa.

TILAA

SÄHKÖINEN
JÄSENVIESTI
ILMOITA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI >
toimisto@maanomistajainliitto.fi
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MAANOMISTAJA

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

Valtionavustukset
yksityisteille 2017
ELY-keskuksilla on tänä vuonna käytettävissään 13 miljoonaa
euroa yksityisteiden valtionavustuksiin. Avustuksia voi hakea
ympäri vuoden.
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää parantamishankkeisiin kuten tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen
sekä erityiskohteiden kuten lossien ylläpitoon.
Ensisijaisesti avustetaan hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi siltojen ja suurien rumpujen sekä tien routa- tai tulvavaurioiden korjaamisesta.
Tien parantamishankkeissa valtionavustus on 50 % hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista. Erityisen tärkeissä hankkeissa kuten siltahankkeissa avustusosuus voi olla
75 %.
Valtionavustushakemukset toimitetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Onko kohtalosi
kuntapäättäjän

käsissä?

Kuntavaalit ovat maanomistajan kannalta erittäin tärkeät. Maanomistusta
koskevia päätöksiä tehdään kunnissa paljon, esimerkkeinä kaavoitus, ympäristöluvat, rakennusluvat, vesi- ja viemärijohdot, etuosto-oikeuden käyttäminen ja pahimmillaan pakkolunastusluvan pyytäminen.
Ota selvää, haluaako ehdokkaasi kehittää kuntaa rakentavassa yhteistyössä maanomistajan kanssa vai maanomistajan oikeuksia jyräten.
Nyt on vaikuttamisen paikka!
Mutta: Ole hereillä myös vaalien jälkeen, jotta keskeisiin luottamustehtäviin
valittavat kunnioittavat maanomistajan oikeuksia.
Lisätietoa: Vaalit.fi

Ota talteen!
Maanomistajain liiton uusi puhelinnumero 045 221 5151

Kuka antaa luvan
moottorikelkkailulle:
MAANOMISTAJA VAI VUOKRALAINEN?

”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 s.23 kuponki naapurillesi, tuttavallesi
- niin hän voi liittyä liiton jäseneksi
tai hankkia lisätietoa liiton toiminnasta.

6
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Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa
liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Luvan antajana on siis
joko maa-alueen omistaja tai maa-aluetta esimerkiksi vuokraoikeuden perusteella hallitseva vuokralainen.
Kun maanomistaja on vuokrannut maa-alueen, se tarkoittaa myös
sitä, että maanomistaja luovuttaa alueen yksinomaisen hallinnan
vuokra-ajaksi vuokralaiselle. Vuokralaisella puolestaan on oikeus
käyttää sekä vuokra-aluetta että kaikkea sillä olevaa vuokrasopimuksessa määrätyn käyttötarkoituksen mukaisesti, ellei vuokrasopimuksessa ole sovittu muusta tai laissa erikseen määrätty toisin.
Vuokratun maa-alueen käyttämisestä ja luvan antamisesta moottorikelkkailuun päättää siten vuokralainen. Vuokranantaja/maanomistaja ei voi antaa tällaista lupaa vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Toisaalta vuokranantaja/maanomistaja ei voi myöskään
estää vuokralaista antamasta ao. lupaa, ellei ole ottanut tätä koskevaa ehtoa vuokrasopimukseen.
Helena Kinnunen, Senior Legal Counsel, Fondia Oyj
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Tilanhoitajat

Honkolan kartanon
kumppanina

Honkolan kartanon metsävastaava
Aki Mattila on jalkautunut maastoon tarkastamaan kuvion tietoja.
Skogsällskapetin tilanhoitajilla
on yleensä kymmeniä tuhansia
hehtaareja eli työ jakaantuu useampaan kohteeseen.

Honkolan kartanon ensimmäiset metsäsuunnitelmat löytyvät jo vuodelta 1910.
Silloin tilan metsistä huolehti oma metsänhoitaja ja kaksi metsänvartijaa.
Nykyisin yhteistyökumppanina toimii Skogsällskapet-yritys,
joka Suomessa toimii nimellä Tilanhoitajat.
TEKSTI Juhani Krappe KUVAT Pyry Krappe

H

onkolan päätilalla on metsää
2400 hehtaaria. Kartanon
omistajalla on osuus myös
Laurilan tilan 700 hehtaarin
metsäomaisuuteen.
Viimeiset 60 vuotta metsiä on ansiokkaasti hoitanut kartanon oma metsänhoitaja Ilmari Hiukkamäki, joka jää eläkkeelle toimittuaan jonkun aikaa yhteistyössä uuden metsävastaavan kanssa.
Tilan yhteistoiminta Skogsällskapet
Finland Oy Ab:n kanssa alkoi omistajan8
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dellisten lähtökohtien perusteella.
– Analyysiemme avulla saadaan selville
kestävä hakkuu- ja hoitotaso metsänomistajan tavoitteet huomioon ottaen.

Aktiivista tilanhoitoa
vaihdoksen yhteydessä. Yrityksen tärkein
palvelu liittyy maa- ja metsäomaisuuden
hoitoon, jossa huomioidaan kaikki arvot,
kuten virkistys, riistatalous, maisema,
luonto, puutavara ja energia.
Vastaavana tilanhoitajana toimii Aki
Mattila. Hän on yhteyshenkilö, joka käytännössä vastaa laaditun hoitosuosituksen toteutuksesta tilalla.
– Pohjana on pitkälle aikavälille tehty
metsästrategia, joka tarkentuu vuosittaiseksi ohjelmaksi omistajan tarkempien

valintojen perusteella, Aki Mattila kertoo.

Metsän arvot pääomaksi
Tilanhoitaja lähestyy maa- ja metsäomaisuutta myös pääoma-arvojen kautta. Osa
arvoista on konkreettisia, osa tunneperäisiä.
– Omistaja voi metsän arvokehitystä
seuraamalla arvioida riskejä ja mahdollisuuksia, yhtiön toimitusjohtaja Tomas
Landers selvittää.
Pääoma-analyysin pohjalta voidaan
myös valita oikea päätehakkuutaso talou-

Asiakkaan ja yrityksen tekemä sopimus
rajaa alueen, jolle palveluja tarjotaan.
Honkolan kartanon kohdalla pääpaino on
metsä- ja riistataloudessa, mutta ote on
kokonaisvaltainen.
– Hyvänä esimerkki peltojen vaihettumisvyöhykkeiden käyttöönotto. Toimenpiteellä ennakoidaan tilan siirtymistä lihakarjan kasvatukseen. Samalla luodaan
edellytyksiä riistataloudelle, hoidetaan
maisemaa, luonnon monimuotoisuutta ja
korjataan merkittävä määrä energiapuuta,

tilanhoitaja Aki Mattila kertoo.
Yli 2 000 hehtaarin metsätilalla korjuukierto on jatkuvaa. Yrityksen kokemuksen
mukaan kantorahatuottoa on voitu nostaa, kun hakkuut on asetettu oikeaan tärkeysjärjestykseen.
Tilanhoitaja käy omistajan kanssa läpi
tekemänsä leimausselosteet. Samalla ratkaistaan, kuinka leimikko kilpailutetaan.
Kaiken pohjana on tilan metsäsuunnitelma, jota päivitetään jatkuvasti uusilla
toimenpiteillä.
– Esimerkiksi Honkolan kartanon kuusikoissa on aikaisemmin käytetty suhteellisen tiheää harvennusmallia. Myrskyjen
ja hyönteistuhojen yleistymisen takia on
syytä harkita tulevaisuuden kasvatusmalleja, Mattila sanoo.

Metsäomaisuuden hoito poikkeaa muiden pääomien hoidosta. Metsän kehitystä
voi suunnitella ja ohjata eri tavalla kuin
esimerkiksi osakeomaisuuden, eläkerahaston tai erilaisten liiketoimintojen kehitystä. Koska kyse on luonnonvarasta moni
muu asia kuin tuotto ohjaa hoitoa. Honkola toimii hyvänä esimerkkinä jossa huomioidaan erityisesti maisemaa, luontoa sekä
riistaa eikä aina mennä maksimaalinen
rahallinen tuotto edellä.
Tilanhoidossa metsäsuunnitelman rinnalle liitetään toimintasuunnitelma, joka
laaditaan metsäsuunnitelman jälkeen.
Toimintasuunnitelmassa arvioidaan taloudellinen tilanne, tulevaisuuden tuottovaatimus sekä muut oleelliset asiat.
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Honkolan kartano
Kartanon historia alkaa 1600-luvun alussa, jolloin Honkolasta
muodostettiin Urjalassa säteri Kortejärven pohjoisrannalle.
Vanhin tunnettu omistaja oli nimismies Tuomas Maununpoika.
Honkolan kartano siirtyi nykyiselle omistajasuvulle,
kun rykmentinkomissaari Enoch Nauclér osti Honkolan 1730.
Nauclér aateloitiin 1762 nimellä Furuhjelm: nimi on
johdettu kylän ruotsinkielisestä nimestä.
Vuosisatojen aikana suvun edustajia omistajia ennätti olla
seitsemän ennen Christine L. H. Furuhjelmiä, joka omisti kartanoa
vuosina 1975-2016. Häneltä kartano siirtyi serkun pojalle
Robert Furuhjelmille tammikuussa 2016.

Pellon vaihettumisvyöhykkeet otetaan Honkolan kartanossa käyttöön. Taustalla näkyy kohteesta korjattua
energiapuuta. Sille on tarvetta, jos tilalla siirrytään kotimaisen energian käyttöön.

Koko verkosto käytössä
Honkolan kartanon maille harkitaan kosteikkojen perustamista. Selvitystyössä
hyödynnetään Tilanhoitajien omaa sisäistä verkostoa ja kokemusta vastaavista hankkeista. Pohjoismaiden kärkipään
asiantuntemusta verkostosta löytyy myös
maa- ja metsäkiinteistöjen markkina-arvon määrittelyssä.
Tilanhoitajat on riippumaton yritys, jolla on käytettävissään ajankohtaista tietoa
koko Itämeren alueelta, joten verkostosta
on hyötyä myös puukaupassa.
Tilanhoitajat ei ole sitoutunut mihinkään yksittäiseen puunostajaan, vaan
puut kilpailutetaan maanomistajan tavoitteiden mukaisesti avoimilla markkinoilla. Puukaupassa ei huolehdita vain
siitä, että puu korjataan oikeaan aikaan
ja toimitetaan oikeaan osoitteeseen, vaan
myös verovaikutukset ennakoidaan.
– Asiakkaan verotilanne analysoidaan
ennen puunkorjuuta ja näin varmistetaan,
että metsänhoidon tuottama nettovaikutus
on mahdollisimman korkea. Näin asiakas
ei menetä verotuksen vuoksi rahoja, jotka
voidaan investoida, Tomas Landers toteaa.

Mahdollisuudet käyttöön
Hakkuu- ja hoitotöiden lisäksi tilanhoitaja
pyrkii löytämään kehityskohteita asiakastilan toiminnassa.
Honkolan kartanossa harkitaan erikoispuulajien istuttamista ja sekametsien
perustamista. Metsänparannushankkeet,
10
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metsätiet, ojat ja lannoitus, kuuluvat myös
kokonaisuudesta huolehtimiseen.
– Kartanon metsäpalstat ovat suhteellisen yhtenäisenä kuviona ja tieverkosto on
kattava. Metsäteiden kohdalla tavoitteena
on saavuttaa nykyisen kaukokuljetuskaluston vaatimustaso, sanoo Aki Mattila.

Honkolan kartanon alueelle alueelle
selvitetään mahdollisuutta perustaa
kosteikkoja vesilinnuille.
Lehmuskuja on parhaiten säilynyt osa
vanhasta englantilaisesta puistosta.
Puistojen hoito ja pihakeskuksiin
liittyvä kulttuuriperinnön hoito kuuluu
myös tilanhoitajien toimialaan.

RAAMISAHA, MEIJERI, TIILITEHDAS JA OMA LENTOKENTTÄ

Laaja palveluvalikko
Tilanhoitajat painottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa
ja tarjoaa erilaisia ratkaisuja luonnon- ja
ympäristönhoidon huomioon ottavaan tilanhoitoon.
– Olemme mielellämme mukana laatimissa pitkäjänteistä tilasuunnitelmaa ja toteutussuunnitelmia, tiloilla jossa halutaan
ottaa aktiivisempi ja tavoitekeskeisempi
ote kehittämiseen. Sukupolvenvaihdoksen
ja tilan yhteisomistuksen yhteydessä pystymme myös kokonaan riippumattomana
toimijana luomaan reilusti lisäarvoja.
Metsästykseen ja riistanhoitoon tarjolla
on riistataloussuunnitelman laatiminen
ja riistanhoitoon sopeutettu metsäsuunnitelma.
– Kauttamme voidaan hoitaa myös
Wildlife Estate -sertifikaatin hakeminen
ja siihen liittyvät suunnitelmat, Tomas
Landers kertoo.
Tilanhoitajat auttaa myös löytämään ja
arvioimaan uusia maa- ja metsätiloja asiakkailleen Suomen ja Ruotsin lisäksi myös
Baltian maista. Niistä löytyy myös paikallinen hoito-organisaatio.

Tilanhoitajat hoitaa
maaomaisuussalkkua
kunkin omistajan
omien tavoitteiden
mukaisesti.
•
•

•
•
•
•

Perustettu vuonna 1912
Pohjimmiltaan yleishyödyllinen
säätiö joka vuosittain
tukee kestävän metsän- ja
luonnonhoidon tutkimusta noin
1,5 miljoonalla eurolla
Toimii Suomessa, Ruotsissa,
Virossa, Latviassa ja Liettuassa
Noin 150 tilanhoitajaa ja
asiantuntijaa
Hoitaa noin 500 000 hehtaaria
maa-alueita Itämeren ympärillä
Omistaa noin 35 000 hehtaaria
maa-alueita

www.skogssallskapet.se

Furuhjelmin suvun aikana Honkolan pinta-ala on kasvanut
tilakauppojen myötä. Kokonaispinta-ala oli suurimmillaan 1918,
yli 8 000 ha mutta pienentynyt sen jälkeen maanvuokrauslain
ja Karjalan siirtolaisille luovutettujen maa-alueiden myötä.
Näihin päiviin kartano on ollut lypsykarjatila.
Siirtyminen luomulihakarjatilaksi on kuitenkin alkanut.
Hevoset ovat kuitenkin se, jota Honkolan kohdalla ei voi unohtaa,
sillä ne ovat kuuluneet kartanon elämään tähän päivään saakka.
Kartanon varustus on ollut aikanaan kattava, sillä 1940-luvulla siihen
kuuluivat niin raamisaha, oma sähkölaitos, mylly kuin tiilitehdas
ja meijeri. Honkolan varsinainen erikoisuus oli aikanaan oma
lentokenttä Kikurinjärven eteläpäässä.

TULI TEHNYT TUHOJAAN
Nykyinen päärakennus, kivimuuri, rakennettiin aikanaan
yksikerroksiseksi puutarharakennukseksi 1830,
toinen kerros rakennettiin 1910-luvulla.
Tuli vieraili pihapiirissä jo toista kertaa vuonna 1972, jolloin vuonna
1735 rakennettu ja myöhemmin useaan otteeseen laajennettu
hirsinen päärakennus tuhoutui tulipalossa 1972irtaimistoineen.
Ensimmäisen kerran kartanon kaikki rakennukset tuhoutuivat
tulipalossa vuonna 1706.
Pihapiirin keskeisiä rakennuksia on myös tiilinen, 1896
rakennettu talli. Kartanon englantilaistyylisen puiston suunnitteli
O.R.Gauffin ja siitä on jäljellä 1855 istutettu lehmuskuja.

SUOMALAISTA KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ
Honkola on toiminut Väinö Linnan ”Täällä Pohjantähden alla” trilogian kartanon esikuvana, sillä Linnan äiti oli työssä kartanossa
ja Linnan itse työmiehenä 18- vuotiaaksi asti.
Kirjailijoista Runar Schildt on asunut kartanon alueella
ja Sirkka Turkka kirjoitti 1986 Finlandia-palkinnon saaneen
runokokoelmansa ”Tule takaisin, Pikku Sheba”
työskennellessään Honkolan tallimestarina.
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TEKSTI Sami Oksa KUVAT UPM

FSC-standardi määrittää, mitä metsässä voi tehdä, mutta se jättää hyvin vaihtoehtoja toteuttaa ne kohteeseen soveltuvalla tavalla.

Metsäsertifioinnilla
SAA LISÄARVOA

metsäomaisuudelle
Suomessa metsälaki säätelee metsien käyttöä. Uuden metsälain tullessa voimaan poistuivat
uudistettavan metsän ikä- ja läpimittarajat. Samalla kevennettiin metsien käyttöön liittyviä
tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuuksia kustannusten säästämiseksi.

M

etsänomistajan näkökulmasta metsästä syntyi
uuden metsälain myötä arvopaperi, jota voi käyttää
omien tavoitteidensa ja arvojensa mukaisesti. Ympäristöjärjestöt kritisoivat uudistusta. Ne kokivat, että metsien luontoarvojen säilyttämiseen liittyvä säätely unohtui.
Käytännössä metsätaloutta ohjaavat
lain lisäksi sertifiointijärjestelmät, jois12
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ta meillä Suomessa ovat käytössä FSC® ja
PEFCTM.

Tarjontaa lisättävä
Metsäsertifioinnin tarkoituksena on varmistaa metsätalouden kestävyys ja todentaa se puusta valmistettujen tuotteiden
käyttäjille kansainvälisillä markkinoilla.
Metsäsertifioinnin vaikutus näkyy metsässä, mutta tuotteessa eroa sertifioimat-

toman ja sertifioidun tuotteen välillä ei voi
havaita muusta kuin sertifiointimerkistä.
Erityisesti meidän on lisättävä FSC-sertifioitujen tuotteiden tarjontaa, jotta pystymme tuottamaan suomalaisia tuotteita
kansainvälisille markkinoille.
Aikanaan trooppisten metsien kadon pysäyttämiseksi perustettu FSC®metsäsertifiointi on kehittynyt globaaliksi
järjestelmäksi, jonka mukaan on sertifioi-
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MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ
Markku Tornberg

Sertifiointi
merkitsee usein
mahdollisuutta
jättää metsä
jälkipolville
nykyistä
paremmassa
kunnossa.

Kirjoittaja Sami Oksa on UPM Metsän ympäristöpäällikkö
ja vastaa ympäristöasiosta ja kestävästä kehityksestä

www.markkutornberg.fi

hakkuiden kanssa täyttää 10 % metsämaan pinta-alasta.
Erityishakkuita voivat olla eri-ikäisrakenteiset hakkuut, lehtipuuvaltaisina kasvatettavat kohteet, kuolleen puun lisäämiseen tähtäävät toimet ja muut monimuotoisuutta tukevat toimenpiteet.
Erityishakkuiden kustannusvaikutukset metsänomistajalle ovat hyvin suunniteltuna alhaiset.

Säästöpuilla turvataan lahopuulajistoa
tu 195 miljoonaa hehtaaria metsiä eri puolilla maailmaa.
Suomessa FSC-sertifiointi otettiin käyttöön vuonna 2011, kun UPM FSC-sertifioi
lähes 400 000 hehtaaria omistamiaan maita. Vuonna 2012 UPM perusti FSC-ryhmäsertifikaatin (FSC C 109 750), johon yksityiset metsänomistajat voivat liittyä. Nykyisin
ryhmän koko on yli 250 000 hehtaaria.
Kaiken kaikkiaan Suomessa 85 % metsistä on PEFCTM-sertifioituja ja alle 10 %
FSC®-sertifioituja. Monet FSC-sertifioidut
tilat ovat tuplasertifioituja.

Metsänomistaja hyötyy liittymisestä
Liittymällä UPM:n FSC-ryhmäsertifikaattiin metsänomistaja voi hyödyntää
ammattilaistemme
metsäosaamista
täysmääräisesti ja nauttia sen mukanaan
tuomista taloudellisista eduista. FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntä kasvaa, kun
yhä useampi lopputuoteasiakas edellyttää
tuotteiden olevan FSC-sertifioituja.
FSC:n vaatimukset edellyttävät aina
metsänomistajan henkilökohtaisesta sitoutumista. Monelle se on luontaista, mutta moni metsänomistaja on myös todennut, että FSC:hen liittyminen on avannut
hänelle uuden näkökulman omaan met14
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säomaisuuteen, ja sen arvo on avautunut
hänelle uudella tavalla.
Sertifiointi merkitsee usein mahdollisuutta jättää metsä jälkipolville nykyistä
paremmassa kunnossa.

Vesistöjen suojavyöhykkeet
ja muut vaatimukset
FSC sertifioinnin yksi keskeisimmistä eroista verrattuna PEFC-sertifiointiin on velvoite jättää 5 % metsämaasta käytön ulkopuolelle. Tähän voidaan lukea kaikki yksityiset
suojelualueet, lakiperusteiset suojelukohteet ja vesistöjen suojavyöhykkeet. FSC
edellyttää jättämään järvien ja lampien ympärille 10 metrin levyisen suojavyöhykkeen.
UPM:n kokemusten perusteella 5 %
suojelupinta-alaa löytyy useimmiten automaattisesti lakisääteisten kohteiden,
muiden aina säästettävien kohteiden ja
vesistöjen suojavyöhykkeiden kautta.
Vaikka suojelupinta-alavaatimus on uusi
PEFC:hen verrattuna, sen taloudelliset vaikutukset ovat useimmiten alhaiset johtuen metsätalouden nykykäytännöistä.

Erityishakkuilla tuetaan
monimuotoisuusarvoja
Suojelupinta-alan tulee yhdessä erityis-

Suomen noin 45 000 tunnetusta lajista arviolta puolet elävät metsässä. Tästä lajimäärästä
viidennes on kuolleesta puusta riippuvaisia.
FSC sertifiointi turvaa olemassa olevaa
kuollutta puuta ja niin suojelu- kuin säästöpuuvaatimukset tuottavat sitä lisää. Vaikka
säästöpuut eivät tarjoa heti sopivia elinolosuhteita kuolleesta puusta riippuvaisille
lajeille, on niistä hyötyä muuten. Säästöpuiden merkitys tulevaisuudessa vanhoina
puuyksilöinä ja aikanaan kuolleena puuna
on merkittävä monimuotoisuudelle, ovat
puut kuolleet pystyyn tai kaatuneet.

Hyödyt näkyvät tulevina vuosina
FSC-standardi määrittää, mitä metsässä voi
tehdä, mutta se jättää hyvin vaihtoehtoja
toteuttaa ne kohteeseen soveltuvalla tavalla.
Esimerkiksi säästöpuita tulee jättää keskimäärin 10 kappaletta hehtaarille, mutta
taitava leimikonsuunnittelija voi valita niille tarkoituksenmukaisen ja taloudellisesti
parhaan paikan esimerkiksi suojelukohteen
tai vesistön suojavyöhykkeen yhteyteen.
Metsänomistajalle FSC-sertifiointi voi
tarkoittaa parempaa tuottoa. Ympäristöhyödyt näkyvät toimenpiteiden jälkeen
tulevina vuosina muun muassa metsän
monimuotoisuutena ja vesistöjen tilan kohentumisena.

Uskallatko suojella metsääsi?

L

uonnonsuojelukorvauksia ei ole kyetty maksamaan
kokonaan, vaikka aikaa on ollut kymmeniä vuosia.
Muun muassa Natura 2000- ja rantojensuojelukorvaukset ovat viipyneet. Korvausten osalta ministeri
Kimmo Tiilikaisella on kaksi vuotta aikaa laittaa
asiat vihdoin kuntoon.
Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat aloittaneet ”Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle” -kampanjan. Kampanjassa maanomistaja voi perustaa mailleen oman luonnonsuojelualueen. Tavoitteena on saada jokaisessa maakunnassa vähintään 100
hehtaaria uutta luonnonsuojelualuetta. Valtio lupaa laittaa omista
maistaan toiset 100 hehtaaria suojeluun. Yhteensä uutta suojeltua
metsää tulisi siten 18 maakunnassa 3 600 hehtaaria.
MTK on ilmoittanut tukevansa tätä kampanjaa. Hyvä niin, mutta
minä en olisi aivan näin sinisilmäinen.
No, nämä määräthän eivät ole päätähuimaavia. Metsänomistajat ovat jättäneet jokaisessa maakunnassa ”omia suojelualueita”
ainakin kymmenkertaisesti talouskäytön ulkopuolelle. Näistä vaan
ei ole uskaltanut puhua ympäristöviranomaisille mitään, etteivät
pakkosuojelutoimet vaan alkaisi.
Kun Natura 2000-suojeluohjelmaa tehtiin Suomeen vuosina
1997-1998, menettivät ympäristöviranomaiset likimain täydellisesti maanomistajien luottamuksen. Sen jälkeen jopa ympäristöministeriön luupäisimmätkin virkamiehet tajusivat, ettei näin voi jatkaa.
Pakkosuojelun aika oli ohi.
Parhaiten tämän tajusi ympäristöministeriön silloinen kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi. Hän toi MTK:hon ison virkamiesporukan neuvonpitoon ja kysyi suoraan, miten tästä tulee edetä. Silloin
luotiin pohja menestyksekkäälle vapaaehtoisuuteen perustuvalle
METSO-suojelulle. Metsänomistajat ovat tarjonneet jatkuvasti tähän vapaaehtoiseen suojeluun enemmän maita kuin valtiolla on
ollut resursseja suojella. Aikamoinen muutos!
Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) vielä yritti tehdä soidensuojeluun valtavan laajan, yli 100 000 hehtaarin suojeluohjelman
vanhalla pakkosuojelutekniikalla. Sanni Grahn-Laasonen (kok) teki
ministeriksi tultuaan tästä hullutuksesta lopun. Kartat tosin ovat
ympäristöministeriössä tallessa ja otetaan heti esiin, jos punavihreät pääsevät valtaan.
Pakkosuojelutoimet ovat maanomistajalle äärimmäisen tuskallisia. Suojelu tulee täysimääräisenä voimaan heti, mutta korvauksia
saa odottaa kymmeniä vuosia.
Rantojensuojeluohjelma tehtiin vuonna 1990. Vieläkään kaik-

kia korvauksia ei ole maanomistajille maksettu. Aikaa on kulunut
neljännesvuosisata. Kemijoen vesikorvaukset viipyivät 30 vuotta,
ja sitä on aiheellisesti kauhisteltu. En ole havainnut oikeusoppineiden kirjoittaneen sanaakaan rantojensuojelukorvausten tai Natura
2000-korvausten viipymisestä. Onko Suomi oikeasti oikeusvaltio?
Natura 2000-suojeluohjelmasta saivat maanomistajat tehdä valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen teki yli 7 000
maanomistajaa. Se oli turhaa, sillä KHO:n käsittely oli täyttä näennäisoikeutta. Erääseenkin maanomistajalle postitettuun KHO:n
päätöksen kopioon oli jäänyt kopioitaessa muistilappu, jossa luki:
”Kari, eikö olekin ovelasti kirjoitettu?” Likimain kaikki maanomistajien valitukset hylättiin.
Muutamat maanomistajat tekivät vielä valituksen EU-komission
lopullisesta Natura-päätöksestä EY-tuomioistuimeen. Ne jätettiin
kokonaan tutkimatta, koska tuomioistuin katsoi, etteivät maanomistajat ole asiassa asianosaisia. Ketkä ovat asianosaisia, jos
eivät ne, joiden omaisuudesta on kysymys? Me elämme kansalaisoikeuksillaan ylpeilevässä sivistyneessä Euroopassa.
Tämmöisestä touhusta ei pitäisi provosoitua. Asioita pitää voida
katsoa asioina ja uskoa parempaan. Silti nostan varoittavan sormen pystyyn aina, kun puhutaan luonnonsuojelusta. Sinisilmäinen
ei saa olla.
Ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) on paalupaikalla luonnonsuojelukorvausten kuntoon saattamisessa. Aikaa on kaksi vuotta.
Tuona aikana odotan ministerin hoitavan korvaukset kuntoon tai
tekevän päätökset suojelusta luopumisesta.

Tiesitkö , että …
Pakurikäävän kerääminen toisen metsästä on
kiellettyä ilman maanomistajan suostumusta.
Tavallisia kääpiä saa kerätä jokamiehenoikeudella
puuta vaurioittamatta.
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TEKSTI Jukka Koponen KUVAT Jukka Koponen, Kärkölän kunnan kuva-arkisto, Niklas Rekola, Tarmo Valmela

Maisemapuisto on palautettu alkuperäiseen asuunsa
vuona 1998 laaditun suunnitelman pohjalta.

Huovilan puisto,

Kärkölän helmi
Suomi 100. Kärkölä 150. Insinööri Carl Constantin Collin 150 jo vuonna 2013.
Huovilan puisto yli 100 vuotta. Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?

S

uomen juhlavuonna myös Kärkölä
viettää omaa juhlavuottaan. Useita molempiin juhlavuosiin liittyviä
tapahtumia vietetään Kärkölän
kunnan helmessä, insinööri C.C. Collinin
1800-luvun lopulla rakennuttamassa englantilaistyylisessä maisemapuistossa.
Vuonna 1967, itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuonna, Huovilan puistoon istutettiin Kotikuusi. Tänä vuonna puistoon istutetaan Tulevaisuuden kuusia muistoksi
100 vuotta täyttävälle maallemme. Myös
puiston näyttelytiloissa järjestettävissä
kesänäyttelyissä pyritään huomioimaan
molemmat juhlavuodet.
Jo perinteeksi muodostuneisiin tapahtumiin panostetaan juhlavuoden kunniaksi
aiempaa enemmän. Kauden suurimmat tapahtumat ovat Kärkölä-päivä 11. kesäkuuta
sekä Valon ja musiikin ilta 29. syyskuuta.
Kärkölä-päivässä on ohjelmaa kaiken
ikäisille, ja tapahtuman ajan on opastetulle
kierrokselle, näyttelyihin ja museoon vapaa
pääsy. Valon ja musiikin iltana puisto valaistaan sadoin kynttilöin, lyhdyin ja valoin.
Musiikki-ilottelusta vastaavat pääosin paikalliset taiturit. Tapahtuma on samalla kesäkauden päätösjuhla. Sen ohjelman kruununa on tänä vuonna näyttävä ilotulitus.

Insinööri Collinin perintö
Huovilan puisto on Carl Constantin Colli16
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nin (1863–1941) aikaansaannos.
Collin peri Huovilan ratsutilan vanhemmiltaan ja sai sen haltuunsa vuonna 1888.
Tuolloin Huovila oli pinta-alaltaan 2 000
hehtaarin suuruinen vauras tila. Tilakeskus sijaitsi noin 500 metrin päässä nykyisestä puistosta.
Insinööri alkoi rakennuttaa tilan uudisrakennuksia ja puistoa 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä. Tilalle nousi
talousrakennuksia ja palkollisten majoitustiloja. Tilan päärakennuksen rakennustyö alkoi vuonna 1909 ja päättyi 1912
edistymättä kivijalkaa pidemmälle. Kivijalka löytyy puistosta edelleen.
Muita säilyneitä rakennuksia ovat tallimiehen asuinrakennus, joka on ollut
asuinkäytössä lähes koko historiansa ajan
sekä punatiilinen saunarakennus. Routa
on liikuttanut saunarakennuksen kivijalkaa vuosien saatossa aiheuttaen useita
halkeamia sen tiilimuuraukseen. Niitä on
yritetty korjata täyttämällä halkeamat
laastilla ja myös tukemalla seiniä. Tänä
vuonna saunalle tehdään kattava remontti, jolla taataan rakennuksen säilyminen
tuleville sukupolville.
Puiston ulkopuolella on edelleen pystyssä alun perin karjaväen asuinrakennukseksi pystytetty hyvin omaperäisen ulkonäön omaava, savesta rakennettu rakennus. Muut tilan rakennukset on vuosien

Carl Constantin Collin
Savesta rakennettu
karjaväen asuinrakennus
Puinen huvilarakennus
1930-luvulla
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Kotiseutumuseon rakennuksia
Huovilan puistossa.

Punaiset lumpeet ovat yksi
tunnetuimmista puiston kasveista.

saatossa purettu. Oletetaan, että insinööri
Collin suunnitteli itse ulkonäöltään erikoiset rakennukset.

Kukoistava puisto kasvoi umpeen
Puisto valmistui aikoinaan alueen läpi
kulkevan puron ympärille. Sinne tilattiin
kasveja ja siemeniä ulkomailta, muun
muassa Saksasta. Taimia lisättiin tilalla
olevissa kasvihuoneissa ennen puistoon
istuttamista.
Erilaisia puita, pensaita ja perennoja

18
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Englantilaistyylinen maisemapuisto tarjoaa hienot
puitteet juhlavuoden tapahtumille.

istutettiin tuhansittain. Puistoon kaivettiin kolme tekolampea ja niiden vesipinnat
porrastettiin kolmella tiilistä rakennetulla
padolla. Lampien ympärille rakennettiin
polkuja.
Puisto aidattiin siperianpihta- ja metsäkuusiaidalla yksityisyyden suojaamiseksi.
Tilalle ja puistoon johti 700 metriä pitkä
puukujanne, jossa oli vuorotellen lehmuksia ja pihtoja. Lehmukset on korvattu jo
pihdoilla, jotka kasvaessaan korvaavat
vielä pystyssä olevat alkuperäiset pihdat.
Puiston kukoistuskausi jatkui 1930-luvulle saakka. Tämän jälkeen puiston hoito
jäi vähemmälle huomiolle.
Collin myi puiston 1934 säilyttäen asumisoikeuden tilalla sijainneessa puisessa
huvilassa. Kärkölän kunnalle puisto siirtyi
1953. Seuraavina vuosina, aina 1990-luvulle
asti, puiston ylläpitoon ei kiinnitetty riittävää huomiota ja niin puiston kasvillisuus
taantui ja suurelta osin katosi. Puisto kasvoi umpeen ja sen rakennelmat rapistuivat.

Uuden kukoistuksen kausi
Puiston kunnostaminen ja henkiin herättäminen alkoivat toden teolla vuonna
1998. Tuolloin laadittiin suunnitelma, jon-

ka pohjalta puisto palautettiin mahdollisimman alkuperäiseen asuunsa.
Säilyneet valokuvat ja puistossa vuosien
saatossa vierailleiden kävijöiden muistikuvat olivat suurena apuna suunnittelussa,
koska puiston alkuperäisiä piirustuksia ei
enää löytynyt. Aikoinaan puistoon tilattujen kasvien tilausten kopiot olivat kuitenkin säilyneet. Niiden tietojen pohjalta puistoon voitiin istuttaa alkuperäisiä kasveja
tuhoutuneiden ja kadonneiden sijalle.
Polkujen sijainti näkyi maastossa ja ne
rakennettiin alkuperäisille paikoille. Umpeen kasvaneet ja pahoin liettyneet lammet ruopattiin. Suihkulähde pystytettiin
alkuperäiselle paikalleen Ylälampeen.
Purojen yli kulkevat sillat sekä puiston kalusteet, pöydät, penkit ja tuolit uusittiin.
Puistoon rakennettiin huoltotilat yleisövessoineen sekä näyttelytila. Rakennustyö
kesti kolme vuotta. Kunnostetun puiston
avajaisia vietettiin elokuussa 2001. Siitä alkaen puisto on ollut avoinna yleisölle.
Punaiset lumpeet ovat yksi tunnetuimmista puiston kasveista. Monet puiston
kävijöistä tulevat katsomaan juuri näitä
lumpeita. Alkuperäiset lumpeet olivat kadonneet tekolammista vuosien kuluessa.

Puiston kunnostushankkeen yhteydessä
lampiin istutettiin valkoisia ja punaisia
lumpeita. Ne ovat viihtyneet ja lisääntyneet kunnostetuissa lammissa.
Toinen puistolle tyypillinen kasvi on siperianpihta. Se on lisääntynyt puistossa

luontaisesti alkujaan istutetuista puista.
Puistoon vievää kujannetta reunustavat
majesteettisen upeat, pylväsmäiset puut
ovatkin erinomainen maamerkki puistoon
saapuville vierailijoille.

Huovilan puisto
KESÄKAUSI 28.5.–20.8.2017
Museontie 1, 16610 Kärkölä
KAHVILA, KASVIMYYMÄLÄ,
MUSEO JA NÄYTTELYT AVOINNA:
28.5.–30.6. ti-su klo 11.00–17.00
1.7.–20.8. ti-su klo 11.00–18.00
Päivälippu 5 e, kausikortti 10 e
Sisältää opastetun kierroksen
sekä näyttelyiden ja museon
sisäänpääsymaksut.
Puistossa (kahvio, lippu- ja kasvimyynti)
käy maksuvälineenä vain käteinen.

OPASTETUT KIERROKSET
ti-su klo 13.00 sekä
tilauksesta ryhmille.
PUISTOALUE ON AVOINNA
ympärivuotisesti päivittäin
klo 10.00–20.00.
Tarkemmat tiedot ja
tapahtumakalenteri: www.karkola.fi
Tiedustelut: Jukka Koponen,
p. 044 770 2227,
jukka.koponen@karkola.fi
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SVENSK RESUMÉ

Skogssällskapet Finland

Hongola gårds

Metsä rikastuttaa elämääsi

PARTNER

När Hongola gårds första skogsbruksplan gjordes upp år

Metsän monet käyttötarpeet ja metsänhoito
kohtaavat Suomessa luontaisesti. Metsäsertifiointi on
tällä hetkellä vahvin tapa osoittaa kansainvälisesti,
että meillä Suomessa kasvanut puu on vastuullisesti
tuotettua.

1910 sköttes gårdens skog av en egen forstmästare och
två skogvaktare. I dag samarbetar gården med företaget
Skogssällskapet Finland Oy Ab inom främst skogs- och viltbruket.

T

ill Hongola gård hör cirka 2400
hektar skog. De senaste 60 åren
har skogarna skötts på ett föredömligt sätt av gårdens egna
forstmästare Ilmari Hiukkamäki som går
i pension. Samarbetet med Skogssällskapet medförde att Hongola gård fick en ny
ansvarig skogsförvaltare, nämligen skogsbruksingenjör Aki Mattila. Skogsförvaltaren, som fungerar som kontaktperson,
ansvarar för att de uppställda skötselrekommendationerna följs.

Skogens värde som kapital
Skogssällskapet betraktar mark- och
skogsegendom som kapital. Värdet är dels
konkret, dels känslomässigt.
– Vår skogliga kapitalanalys ger information om hållbar skötsel och avverkning
med beaktande av skogsägarens mål, säger
Skogssällskapets verkställande direktör
Tomas Landers.

Aktiv gårdsförvaltning
Avtalet mellan kunden och Skogssällskapet
anger vilket område tjänsten gäller. I fråga
om Hongola gård ligger tyngdpunkten på
det övergripande skogs- och viltbruket.
Inom skogsbruket analyserar örvaltaren
och ägaren avverkningsförslagen och kommer överens om hur beståndet avyttras.
Till grund för arbetet ligger gårdens skogsbruksplan som fortlöpande uppdateras.
Skogsegendom förvaltas annorlunda än

annat kapital. Skogsegendomens utveckling kan planeras och styras på annat sätt
än exempelvis aktier, fondandelar och annan affärsverksamhet. Skogen är en naturresurs där många andra faktorer inverkar
på avkastningen. Hongola fungerar som
ett gott exempel på detta, då man speciellt
beaktar landskapet, naturen och viltet
samt att man inte alltid strävar till maximalt kassaflöde. Helheten är viktig.
Viltbruksplanen ger riktningen för hur
viltet och jakten skall skötas framöver. Viltbruket kan innebära allt från att på ett mer
systematiskt sätt planera viltvården och minimera eventuella skador, arrendekontrakt,
till planering av egna eller sålda jakter.

Kompetent nätverk
Skogssällskapet har ett nätverk som erbjuder omfattande kompetens gällande
värdering av mark- och skogsfastigheter
i hela Östersjöregionen. Nätverkets kunskaper om det aktuella läget på marknaden
kommer väl till pass även i virkeshandeln.
Skogssällskapet, som är ett oberoende företag, är inte bundet till någon enskild uppköpare utan virket bjuds ut på marknaden
i enlighet med ägarens önskemål. Vid transaktionerna beaktas bl.a. avverkningen,
leveranserna och skattepåföljderna.

Flera möjligheter
Utöver skogs- och viltbruket och dess möjligheter beaktar Skogssällskapet och för-

valtaren kontinuerligt eventuella andra
utvecklingsobjekt på gården. På Hongola
innebär detta t.ex. att man tar i bruk kantzonerna längs åkrarna, som en förberedande åtgärd då gården övergår till köttdjursproduktion. Man utreder även möjligheterna att odla specialträdslag samt
grunda våtmarker.

Sertifioimalla metsäsi pystyt osoittamaan, että
hoidat metsääsi vastuullisesti. Se takaa puullesi
vakaan menekin, koska siten pystymme osoittamaan
kansainvälisille asiakkaillemme tuotteidemme
puuraaka-aineen alkuperän.
Hyvin hoidettu metsä rikastuttaa elämää. Asioimalla
kanssamme varmistat, että myös jälkipolvet nauttivat
vastuullisista valinnoista ja metsäsi tuotosta.

Bred tjänsteportfölj
Skogssällskapet fokuserar på hållbar utveckling och erbjuder lösningar som beaktar förutom ekonomin, också natur- och
miljöaspekterna.
– Vi är gärna med och gör upp långsiktiga gårdsstrategier och verksamhetsplaner
på fastigheter som känner att man vill ta
ett aktivare och kanske mer målanpassat
grepp om utvecklingen på gården. I samband med generationsskiften och då fastigheter ägs tillsammans, lyckas vi också
som en helt fristående aktör skapa en hel
del mervärden, säger Tomas Landers.
Som stöd till viltbruket erbjuder Skogssällskapet också viltanpassade skogsbruksplaner.
Skogssällskapet hjälper även kunderna
att hitta och värdera nya mark- och skogsfastigheter i Finland, Sverige och Baltikum.

www.metsämaailma.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Metsäpalvelukeskus

0204 16 5100
Avoinna arkisin klo 8–18 ja lauantaisin klo 9–14

palvelukeskus@upm.com
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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.

Ympäristö- ja maankäyttöasioiden erityisosaaja

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

•
•
•
•
•
•
•

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

SAATKO IRTI SEN
MINKÄ HALUAT
METSÄSTÄSI?
Rikkaat luontoelämykset ja
turvallinen eläkesäästäminen

1500 euroa lisää
tuloja kuussa

Hyviä metsästys- ja
kalastusmahdollisuuksia
– eikä tappiota metsästä
Kattaa sukutilan
kunnossapitokustannukset

Metsänomistajana sinulla on monenlaisia
mahdollisuuksia tuloihin, säästöihin,
verohuojennuksiin, elämyksille, ja paljon
muuta jota metsäsi voi tarjota. Meidän avulla
saat selkeän ja ajankohtaisen kuvan juuri sinun
tilasi mahdollisuuksista. Laadimme räätälöidyn
arvion ja hoitosuosituksen, joka nojaa sinun
tarpeisiin ja toivomuksiin.
Ota yhteyttä Tilanhoitajiin: 050-3500760, tai käy
tutustumassa kotisivuihimme www.tilanhoitajat.fi ja
www.skogssallskapet.se

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
045 221 5151
toimisto@maanomistajainliitto.fi
www.maanomistajainliitto.fi
TOIMINNANJOHTAJA Tuija Nummela

Liiton jäsenenä vaikutat ja pysyt ajantasalla kiinteistö- ja maankäyttöä
koskevissa asioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kyllä, haluan liittyä Maanomistajain Liiton jäseneksi.
Jäsenmaksun 125 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

E-mail
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Liimaa tähän
postimerkki

Som medlem kan du påverka och följa med ärenden som gäller fastighetsoch jordanvändning både på nationell och internationell nivå.

Jakeluosoite / Adress

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, Kauhava
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

Jäseneksi

Liity verkkoon – Anslut dig till nätverket

Nimi / Namn

MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUS 2016

Maanomistajain Liitto r.y.
Virkatie 1
16600 Järvelä

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.
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Maanomistajain Liitto ja Rakennushistoriallinen jaos

Kevättapahtuma to 6.4.2017
Hutkon laama- ja eläintilalla Pukkilassa
Porrassuontie 23, 07560 Pukkila

Klo 10.00
Klo 10.30

Kahvi
Maanomistajan juridiset ongelmat
- käytännön kokemuksia
Helena Ålgars, toimitusjohtaja,
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Hutkon tilan esittely, Anu Koivisto

Klo 12.30

Lounas

Klo 13.30

Maanomistajain Liiton vuosikokous

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET
viimeistään ke 29.3.2017
toimisto@maanomistajainliitto.fi tai
puhelimitse 045 221 5151
(huom! uusi puhelinnumero),
toiminnanjohtaja Tuija Nummela
Tapahtuma on jäsenille maksuton,
muille osallistumismaksu 30 €.
Lounaan tarjoaa Kärkölän kunta.

Tervetuloa!

TULOSSA

Kesäretki Viroon 14.-15.6.2017.
Osallistumme ELO:n yleiskokouksen retkelle 14.6. ja 15.6.
virolaisen sisarjärjestömme kanssa suunniteltavaan ohjelmaan.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan! Varaa päivät kalenteriin, mahdollisesti jo 13.6. illasta alkaen.
Ohjelma ja muut tiedot julkaistaan keväällä sähköisessä jäsenviestissä ja kotisivuilla.
Olethan ilmoittanut sähköpostiosoitteesi!

