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Jokamiehenoikeus
ja maanomistus
Luonto on vahva osa suomalaista identiteettiä. Erityisesti metsät
kuuluvat kansallismaisemaamme. Metsistä saatavat vientitulot
ovat kaiken lisäksi kullan arvoisia Suomen taloudelle. Suomi on
menestyksellisesti pystynyt harjoittamaan metsätaloutta ja samalla lisäämään puuston määrää.
Metsät tarjoavat monelle myös mahdollisuuden rauhoittumiseen
ja virkistymiseen – pakopaikan kiireisestä arjesta. Aivan erityislaatuinen suhde metsiin ja maihin muodostuu, jos ne omistaa itse.
Silloin niistä huolehtii samalla tarkkuudella ja tarmolla kuin mistä
tahansa arvokkaasta omaisuudesta.
Samalla oppii tuntemaan alueensa jokaisen kiven ja kannon sekä
parhaat marja- ja sieniapajat. Usein on niinkin, että metsä- tai
maa-alue on kulkenut suvussa jo vuosikymmeniä, jolloin tunneside on ehtinyt muodostua voimakkaaksi.
Siksi ei olekaan ihme, että Suomen Ladun kampanja jokamiehenoikeuksien nostamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle aiheutti kuohuntaa mediassa. Kampanjan tarkoituksena on vaalia luonnossa liikkumisen perintöä ja tunnustaa
sen tärkeys. Kaunis tavoite sinänsä, mutta maanomistajat tässä
prosessissa sivuutettiin kokonaan.
Heitä, jos ketä, tämä suunnitelma koskee. Jokamiehenoikeuksien
toteuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti yksityismetsissä, joten
maanomistajia olisi tullut ehdottomasti kuulla ennen moisten
suunnitelmien tekemistä. Jokamiehenoikeudet ovat toki tärkeä ja
globaalisti harvinaislaatuinen ilmiö, mutta niiden vahvistaminen
noin voimakkaasti omistusoikeuden kustannuksella on kyseenalaista.

Allemansrätt och
jordägande
Naturen, framförallt skogen, är en central del av den finländska
identiteten och det finländska nationallandskapet. De skogsrelaterade importinkomsterna är guld värda för landets ekonomi.
Finland idkar framgångsrikt skogsbruk samtidigt som skogarnas
trädbestånd ökar.
Skogen erbjuder många finländare rekreation och avkoppling – en
tillflyktsort från vardagens stress. Förhållandet till skogen och
marken accentueras om man äger dem. Ägaren vårdar sin skog
och mark med lika stor omsorg och lika noggrant som vilken annan
värdefull egendom som helst.
I den egna skogen och på den egna marken lär man känna varje
sten, stubbe, bärställe och svampgruva. I många fall har egendomen gått i arv från generation till generation, vilket ytterligare
förstärker känslobanden.
Det är inte så konstigt att Suomen Latus kampanj för att föra in
allemansrätten på Unescos lista över immateriella kulturarv har
väckt diskussion i media. Syftet med kampanjen är att värna om
friluftslivet och betona dess betydelse. Tanken är vacker, men
tyvärr har jordägarna och deras intressen blivit helt förbisedda.
Om någon berörs så är det jordägarna! Eftersom allemansrätten
huvudsakligen utnyttjar privatägda skogsområden borde markoch skogsägarna absolut ha hörts före uppgörandet av de storvulna planerna. Allemansrätten är förvisso en viktig och globalt sett
unik företeelse, men en så kraftig manifestation på äganderättens
bekostnad är djupt tvivelaktig.

Maanomistajain Liiton Helsingin Sanomissa julkaistu kannanotto
tuo esiin tärkeitä näkökohtia käytävään keskusteluun. Ei maanomistajien pidä joutua kärsimään välinpitämättömien luonnossa
liikkujien jälkeensä jättämistä roskista tai alueella luvattomasti harjoitettavasta liiketoiminnasta. Omaisuus ja omistusoikeus
nauttii perustuslain suojaa. Sitä ei pidä heikentää minkään varjolla, ainakaan ilman neuvotteluja omistajan kanssa.

Jordägarnas Förbunds ställningstagande i Helsingin Sanomat
härförleden tillförde diskussionen viktiga synpunkter. Jordägarna
borde definitivt inte tvingas lida av skräp och annat som nonchalanta strövare lämnar efter sig eller av olovlig affärsverksamhet
som bedrivs på deras områden. Egendom och ägande åtnjuter
faktiskt grundlagens skydd. Detta skydd får inte försvagas med
allsköns förevändningar och motiv, åtminstone inte utan hörande
av jordägarna.

Markku Eestilä
Maanomistajain Liiton hallituksen jäsen, kansanedustaja

Markku Eestilä
Riksdagsledamot och styrelsemedlem i Jordägarnas Förbund
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Tiedosta arvokas
maisema
Kylään maisemaan -hanke lisää
asukkaiden kiinnostusta ja arvostusta
omaa ympäristöään kohtaan KantaHämeessä, Päijät-Hämeessä ja
Uudellamaalla.

Uusi puu -kilpailu ratkesi
Puupohjainen, läpinäkyvä pakkausmateriaali on voittanut
Uusi puu -kilpailun, jossa etsittiin puuta hyödyntäviä ratkaisuja
globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin.

Hankkeeseen liittyy erilaisia työpajoja ja tapahtumia,
joissa käsitellään historian ja paikalliskulttuurin hyödyntämistä sekä viestinnän kehittämistä. Samalla on
tarkoitus kehittää valtakunnallista viestintäverkostoa
arvokkaiden maisema-alueiden välille. Sitä varten
haetaan paraikaa hankekumppaneita.
Toimenpiteillä tuodaan alueiden arvot ja mahdollisuudet asukkaiden ja maanomistajien tietoisuuteen ja kannustetaan niiden hyödyntämiseen ja
tarjoamiseen yritystoiminnassa.
– Arvokas maisema on houkutteleva ja viihtyisä
ympäristö niin vakituisille asukkaille ja maanomistajille kuin vapaa-ajan asukkaillekin, Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta
muistuttaa.
Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018-30.6.2020.
Seuraa hankkeen viestintää #kyläänmaisemaan
#arvokkaatmaisemat #mknruoka #mknmaisema
#mknyritys #ruokamaisema #kulttuuriympäristö
#maaseutu #maistuvamaaseutu #maaja
kotitalousnaiset

Welmu International Oy:n kehittämän kirkkaan
Woodly®-materiaalin pääraaka-aine on havusellu. Pakkausmateriaali taipuu eri käyttötarkoituksiin yhtä joustavasti kuin perinteinen öljypohjainen muovi.
Kilpailun tuomaristo arvosti erityisesti uuden
pakkausmateriaalin skaalautuvuutta. Materiaalia
kuvattiin lupaavaksi suuren markkinapotentiaalin
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Lisätietoja: mesenaatti.me/
campaign/?id=1080

Seuraava Maaseutuparlamentti järjestetään 1.-3.10.2020 jossain
päin Suomen maaseutua. Ehdota paikkakuntaa!
Valtakunnallinen, maaseudun kehittämisen ja
maaseutupoliittisen keskustelun ykköstapahtuma tuo yhteen innostuneita toimijoita, tutkijoita,
kehittäjiä ja päättäjiä eri puolilta Suomea.
Maaseutuparlamentin vuoden 2020 päätee-

OSAKEHUONEISTOJEN TIEDOT
UUTEEN REKISTERIIN
KUVA: MIKKO RASKINEN / AALTO-YLIOPISTO

Jenni Haukiolla ekologinen
iltapuku

Aikaisempia projekteja varten
värjättyjä Ioncell-lankoja sekä
näytetilkkuja.

Arkkitehtuurimuseo on avannut joukkorahoituskampanjan Gesellius, Lindgren,
Saarinen -arkkitehtitoimiston alkuperäisten ja signeerattujen Suur-Merijoki
-piirustusten konservoimiseksi.
Tavoitteena on konservoida 20 piirustusta, joista osa esitellään yleisölle suuressa Suur-Merijoen kartano – jugendin
helmi -näyttelyssä keväällä 2019.

VUODEN 2020
MAASEUTUPARLAMENTTI-PAIKKAKUNTA HAUSSA

LINNAN JUHLAT

Jenni Haukio pukeutuu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Aalto-yliopistossa suunniteltuun
ja tehtyyn iltapukuun. Puvun materiaalina on
Ioncell-kuitu ja kuidun raaka-aineena kotimainen koivu.
Ioncell on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä kehittämä menetelmä, jolla
voidaan valmistaa laadukasta tekstiilikuitua
puusta tai kierrätysmateriaaleista, kuten kierrätyspaperista ja -pahvista tai tekstiilijätteestä.
Ioncell-kuitu on ekologinen vaihtoehto paljon
vettä ja viljelyalaa vaativalle puuvillalle, öljypohjaiselle polyesterille sekä viskoosille, jonka valmistuksessa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja.

ratkaisuksi, jolla on realistisia mahdollisuuksia
vastata kestävän kehityksen haasteisiin.
Muita palkittuja ratkaisuja ovat hiiltä maaperään sitovat maanparannuskuidut, vedenkestävä
puukomposiitti ja kosmetiikan raaka-aineet koivukuoresta.
Kilpailu oli avoin kaikille alalla toimiville yrityksille ja organisaatiolle.

Taidemesenaatiksi
kansallisaarteille

Ensi vuonna Suomessa otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.
Omistusten ja panttausten sähköinen kirjaaminen alkaa, mikäli uusi lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan tämän jälkeen vain digitaalisesti, eikä osakekirjoja näiden yhtiöiden osalta
enää painateta.
Vanhat eli ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin 1.5.2019 lähtien. Siirron jälkeen
taloyhtiöllä ei ole enää velvollisuutta pitää yllä
osakeluetteloa.
Lisätietoja: osakehuoneistorekisteri.fi

mana on kestävä taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys. Pääjärjestäjinä
toimivat Maaseutupolitiikan neuvosto, Suomen
maaseutuverkosto, Suomen Kylät ry ja MTK ry.
Lisätietoja: www.maaseutuparlamentti.fi

Suomi vahvasti esillä
Berliinin kuluttajamessuilla
Suomi on Saksassa järjestettävien, maailman
suurimpien ruokamessujen kumppanimaa
teemalla ”Aus der Wildnis” eli villistä luonnosta.
Yli 80 yritystä eri puolilta Suomea tuo tuotteensa
ja palvelunsa Suomen messuhalliin Berliinissä 18.–
27.1.2019 pidettäville Grüne Woche -kuluttajamessuille. Kumppanimaayhteistyön tavoitteena on saada näkyvyyttä suomalaisille ruoka- ja juomatuotteille, raivata
niiden tietä Saksan markkinoille sekä houkutella lisää
matkailijoita Suomeen.
Messuille osallistuu vuosittain noin 400 000 kävijää
sekä 1700 näytteilleasettajaa ja 4000 median edustajaa 65 eri maasta.

Viljanlaadun
mittauslaite
palkittiin
Suomen Messusäätiön rahoittama
5 000 euron arvoinen Agri-INNO-tunnustuspalkinto on myönnetty suomalaiselle
tuoteinnovaatiolle GrainSenselle.
GrainSense, joka on suomalainen
maatalousteknologia-alan start–upyritys, on kehittänyt maailman ensimmäisen kädessä pidettävän laitteen
viljanlaadun mittaamiseen.
Kädessä pidettävä laite mittaa viljan ja muiden viljelykasvien proteiini-,
kosteus-, öljy- ja hiilihydraattipitoisuuden nopeasti suoraan pellolla. Palvelu
hyödyntää GPS-paikannusta ja tarjoaa
pilvipohjaiset big data -palvelut.
2 | 18 MA ANOMISTAJA
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KUVA: SHUTTERSTOCK

METSIEN
ELINVOIMA
säilytettävä
Metsät ovat olennainen osa luonnon monimuotoisuutta.
Puu kasvaa kauan. Metsän oikea hoito on ratkaiseva
panostus tulevaisuuteen.

M

etsien tulevaisuus koskettaa metsien omistajia,
ympäristöajattelijoita, teollisuutta, maaseudun
yrittäjiä – itse asiassa jokaista suomalaista ja
koko maailmaa. Metsät ovat tärkeitä maapalloa uhkaavan
ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Rakentava yhteistyö tarpeen
Suomalaisia pidetään metsäkansana. Vaikka ei itse omistaisikaan metsää, on meillä lähes ainutlaatuinen jokamiehenoikeus. Metsissä saa liikkua, kerätä sieniä ja marjoja.
Kasvustojen kaataminen ja katkominen on sallittua vain
metsän omistajalle.

6
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Metsäkeskusteluissa puhutaan usein tuotosta. Raha ratkaisee. Teot ja toimenpiteet vaikuttavat tulevaisuuteen.
– Järkevillä ja vaikuttaviksi koetuilla hoitotoimilla voidaan turvata metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen myös tuleville polville. Hyvinvoiva metsä on tuottoisa ja
turvallinen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiamies Kim
Jaatinen sanoo ja kehottaa rakentavaan yhteistyöhön.
– On tärkeää säilyttää metsien elinvoima. Monituottoisessa metsässä riistakin viihtyy. Riistatalous on tärkeä osa tulevaisuutta. Metsänhoitoa voi tehdä ”riistapilke” silmäkulmassa. Metsien eläimet tarvitsevat sopivasti
suojaa ja ruokaa.

Tietopaketti
metsänhoidosta
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön julkaisema Järki-isku
Metsänhoitoa on teemaltaan
lujasti kiinni tässä ajassa.
Nelisivuinen tietopaketti löytyy sekä suomeksi
että ruotsiksi Järki-hankkeen nettisivuilta
www.jarki.fi/fi/isku/isku-21-metsanhoitoa.
Metsien tulevaisuus koskettaa metsien omistajia, ympäristöajattelijoita, teollisuutta ja maaseudun yrittäjiä – itse asiassa jokaista suomalaista ja
koko maailmaa. Metsät ovat tärkeitä maapalloa
uhkaavan ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Järki-hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun järkevä edistäminen maa- ja metsätaloudessa. Järki on toiminut
vuodesta 2009. Töitä on tehty laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja tutkijoiden, mutta myös
käytännön toteuttajien kanssa.

Keskustelu
käy kuumana
Suomen pinta-alasta runsas 70 % on
metsää. Suomessa on yli puoli miljoonaa
metsänomistajaa. Metsät ovat elintärkeitä
hiilinieluja ja hiilivarastoja. Kasvava metsä
on tehokas hiilensitoja. Metsät puhkuvat
maapallon keuhkoina ja ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjujia.
Ei siis ole ihme, että keskustelu metsien
käsittelystä käy kovilla kierroksilla.

2 | 18 MA ANOMISTAJA
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saatavilla apua. UPM on lannoittanut omia
metsiään jo yli 15 vuoden ajan. Pitkä kokemus on tuonut esiin lannoituksen hyödyt
sekä vahvan osaamisen lannoittamisessa.
Metsän terveyslannoituksiin on mahdollista saada myös valtion kemera-tukea.
Tukea voi saada tietyin edellytyksin myös
turvemaiden tuhkalannoitukseen.
UPM Metsänlannoitus -palvelun avulla
lannoitus hoituu vaivattomasti avaimet
käteen -ratkaisuna.
– Hoidamme lannoituksen sekä selvitämme, onko metsänomistajan mahdollista saada siihen valtion kemera-tukea ja
haemme sitä metsänomistajan puolesta,
UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri
Schildt kertoo.

TEKSTI JA KUVAT: UPM METSÄ

LANNOITA METSÄ
Voit tienata tuhansia
euroja enemmän
Yhä useampi metsänomistaja lannoittaa metsiään.
Lannoitus lisää metsän terveyttä ja puiden kasvua.
Sille voi saada jopa 15 prosentin vuotuisen tuoton.

Helposti mukaan ryhmälannoituksiin

Y

hdellä metsälannoituksella
voi saada hoidettuun metsään
lisäkasvua noin 15–20 kuutiometriä hehtaarille. Se tarkoittaa lähes rekan nuppikuormallisen verran
enemmän puuta jokaista hehtaaria kohti.
Suurempi puusato, ja etenkin kasvanut
tukkimäärä, antaa metsänomistajalle hyvän lisätilin.
- Tukkipuun määrä lisääntyy ja metsä voi
paremmin. Olemme huomanneet tämän
ihan käytännössä, kun olemme lannoittaneet metsiämme, kertoo UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.
Lannoituksella maaperään lisätään ravinteita, jotka parantavat puuston kasvua ja
korjaavat metsän terveystilaa. Puusto saa lisävoimaa pituuskasvuun, ja se myös järeytyy,
mikä lisää arvokkaan ja laadukkaamman
tukkipuun saantoa. Kasvun nopeutuminen
lyhentää kiertoaikaa ja harvennusväliä.

Vahvempia tukkipuita
Metsän lannoitus on tuottava investointi,
jonka kulut voi vähentää metsätalouden
verotuksessa.
– Metsän lannoituksessa sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto on jopa 15 prosenttia. Se tarkoittaa, että yksi euro muuttuu
kolmeksi euroksi kahdeksan vuoden päästä, Schildt havainnollistaa.
Kivennäismaiden kasvatuslannoituksis8
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Näen työssäni metsänlannoituksen hyödyt”, kertoo UPM
Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.

sa mänty- ja kuusimetsiin levitetään typpeä. Mukana on myös muita puiden kasvuun ja terveyteen vaikuttavia ravinteita.
Nuorissa puustoissa lannoitus nopeuttaa kuitupuun järeytymistä tukeiksi. Varttuneessa metsässä arvokkaan tukkipuun

aina päätehakkuuseen asti. Lannoitusvaikutus kestää männikössä kuusi vuotta ja
kuusikossa kahdeksan vuotta, jolloin 90
prosenttia lisätypestä on käytetty. Uusintalannoituksilla varmistetaan paras hyöty,
kertoo metsälannoitteiden myyntipäällikkö Samuli Kallio Yaralta.

Jopa 80 kuutiota lisäkasvua

Lannoitus
parantaa
myös metsän
terveyttä.

osuus kasvaa, mikä lisää merkittävästi
hakkuutuloja metsänomistajan tilipussiin.
– Kivennäismaiden lannoituksia voidaan tehdä ensiharvennuksen jälkeen

Lannoitus parantaa myös metsän terveyttä. Ravinteiden epätasapaino näkyy
selkeinä ulkoisina merkkeinä puiden latvuksessa, vuosikasvaimissa ja neulasissa.

Havaittu häiriö kannattaa korjata mahdollisimman pikaisesti.
Terveyslannoitukselle on usein tarvetta
esimerkiksi turvemailla. Niillä puuston
kasvua rajoittaa esimerkiksi kaliumin,
fosforin tai boorin puute.
– Hitaasti liukeneva metsätuhkalannoite sopii erinomaisesti etenkin suometsien
terveyslannoitukseen. Tuhkalannoitus
korjaa ravinnepuutokset ja samalla tuhkan
luontaisesti sisältämä kalkki kiihdyttää
maaperän mikrobitoimintaa, jolloin turvemaan sisältämä typpi vapautuu entistä pa-

Miten lannoite parantaa
puiden kasvua ja terveyttä?
Vertailukuvassa näkyy lannoitetussa metsässä kasvanut
mänty (vasen kuva) ja lannoittamattomassa metsässä kasvanut mänty (kuva oikealla).

remmin puuston käyttöön. Lannoitus lisää
puiden kasvua jopa 80 kuutiometriä 15–25
vuoden aikana. Samalla se parantaa puun
laatua, kertoo metsälannoitteiden palvelupäällikkö Heikki Suvanto Ecolanilta.

Ravinnehäiriöstä suuret menetykset
Viljavien maiden kuusikoissa puita kurittaa
usein boorin puutos. Se voi johtaa kärkikasvupisteiden kuolemiseen sekä aiheuttaa
puiden monilatvaisuutta ja pensastumista.
Ravinnetila voidaan korjata joko tuhkapohjaisella tai nestemäisellä boorilannoitteella.
– Vanhoilla kaskimailla, laitumilla tai
pelloilla boorilannoitus kannattaa tehdä
jo uuden metsän perustamisen yhteydessä. Hoitamattomana ravinnehäiriöstä voi
koitua tuhansien eurojen menetykset joka
hehtaarilla, Kallio sanoo.

Lannoitukseen kemera-tukea
Metsänomistajan ei tarvitse pähkäillä yksin lannoituksen kanssa. Lannoitukseen on

Hyvä vaihtoehto lannoitukseen ovat myös
yhteislevitykset. Jo viiden hehtaarin metsiä kannattaa lannoittaa, kun ne yhdistetään isompiin hankkeisiin.
– Lannoitamme omia metsiämme joka
vuosi. Samalla lannoitamme myös yksityismetsiä. Se tarjoaa metsänomistajille
helpon ja edullisen tavan lisätä metsän
tuottoa ja huolehtia metsän terveydestä.
Kannattaa ottaa yhteyttä metsäasiakasvastaavaamme, hän auttaa lannoitusasioissa mielellään, Jyri Schildt vinkkaa.

Metsälannoituksen
hyötyjä
• Tehdään ilmasta käsin helikopterilla tai maastossa metsätraktorilla.
• Lannoituksessa jopa 15 prosentin
tuotto sijoitetulle pääomalle.
• Lannoituksella puuston kasvu nopeutuu ja tukkipuun osuus kasvaa.
• Metsän terveys paranee.
• Lannoituksessa käytetään ravinteita, jotka sitoutuvat nopeasti
maaperään ja puustoon. Ne eivät
huuhtoudu vesistöihin.
Hyödynnä asiantuntija-apu:
www.upmmetsa.fi tai
puh. 0204 16 5100.
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Malmgård,
Loviisa
Malmgårdissa järjestettiin opastettuja
linnakierroksia ja
olutmaistajaisia kartanon isännän kanssa
panimorakennuksen
pubissa.

Pajuparvi, Pälkäne
Pajuparvella kävijät näkivät Wivi Lönnin suunnitteleman päärakennuksen
vuodelta 1906 ja pääsivät tutustumaan upeaan viinitarhaan, missä oli
opastettuja kiertokäyntejä.
Pajuparvella oli tunnelmallinen tilapuoti ja kahvila, mistä oli mahdollista ostaa tilan tuotteita viinitarhakierroksen sekä vanhaan maatalousesineistöön ja keittiöantiikkiin tutustumisen ohessa.

Kullo Gård, Porvoo
Kullo Gårdissa päivän aikana oli auki ihastuttava Butiken på Landet – vaateliike, josta vierailijan on mahdollista ostaa laadukkaita, vapaita, ajattomia ja luonnollisia vaatteita ja asusteita.

Ali-Nummelan tila,
Kärkölä
Ali-Nummelan tilan päärakennus, kuivuri ja konehalli
olivat avoinna. Tilan väki esitteli paikkoja, ja vanhan ja
uuden isännän kanssa oli mahdollista jutella päivän aikana. Tilalla kävijät pääsivät näkemään mm. tilan konehallissa olleita koneita, kuten traktoreita ja puimuria.

Maanomistajain Liiton
Avoimet ovet 26.5.2018
TEKSTI JA KUVAT: HANNA KATAJA

MONIPUOLINEN
OHJELMA, PALJON
NÄHTÄVÄÄ
KUVA: VIRPI LEHTINEN

Maanomistajain Liiton Avoimet ovet
-tapahtuma järjestettiin 26.5.2018
yhdeksällä jäsentilalla, jotka vastasivat
oman tilansa ohjelmasta ja tarjonnasta.

Päivän aikana isäntäväki kertoi tilansa historiasta ja toiminnasta nyt ja tulevaisuudesta.
Tarjolla oli laajalti kuultavaa ja nähtävää viljatiloista,
luomutiloista, lihanaudoista, hyötykasveista, viinirypäleistä
sekä aikanaan vaikuttaneiden ihmisten historiasta.

”Meidän talomme,
yhteinen kulttuurimme”
-teemaviikko

Suontaan kartano,
Hattula
Suontaan kartanossa esiteltiin
luonnonmukaiseen tuotantoon
siirtyvää maataloustuotantoa:
kasvinviljelyä ja emolehmiä. Sen
lisäksi tilalla nähtiin hevosia,
ratsastusvalmennusta ja tilalla
tehtyjä arkeologisia löytöjä.

Maanomistajain Liiton Avoimet ovet
-tapahtuma järjestettiin osana EHHA:n
(European Historic Houses Association)
kulttuuriperintövuoden ”Our House,
Your Heritage” eli ”Meidän talomme,
yhteinen kulttuurimme” -teemaviikkoa,
jota vietettiin useissa Euroopan maissa
24.-27.5.2018.
Viikon tavoitteena oli edistää julkista
sitoutumista kulttuuriperinnön vaalimiseen, lisätä synergiaa elävän taiteen
kanssa ja kehittää tilanomistajien ja
yleisön vuoropuhelua.

Yksi Suontaan kartanon
pihapiirin rakennuksista.
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Jaakkola, Hausjärvi
Jaakkolassa vieraille oli paljon nähtävää ja
koettavaa, esimerkiksi ”Vennynkellari”,
40-vuotinen koekenttä ja taidenäyttely.
Jaakkola oli hyvin monipuolinen tarjonnassaan. Tilan väki opasti ja kertoi innokkaasti
tilan historiasta, vierailukohteista ja esineistä.

Malmgård Sjundeå, Siuntio
Pääpuhuja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoi ruuantuotannon tärkeydestä.

Avoimien ovien päivän aikana Malmgård Sjundeåssa oli avoinna
päärakennus, maatilan tuotantorakennukset, pop–up-kahvila ja
Riistasiemen Oy:n putiikki.

Paneelin osanottajat vasemmalta oikealle: Moderaattori Max Schulman, pääpuhuja
Dr. David Viner sekä panelistit Mikhail Orlov ja Xavier Leprince.

INA

FFA-FINLAND SEMINAARIN TEEMO

TEKSTI: HANNA KATAJA ,KUVAT: ©YANN LEFEBYRE

Kuvassa tilan emäntä Anna-Kaarina Jaakkola
esittelee vanhan ajan naisten asua.

Ruoka, ilmasto ja
luonnonvarojen kestävä käyttö
ELO
• ELO eli European Landowners’
Organization on Euroopan
maanomistajien organisaatio,
jonka jäsen Maanomistajain
Liitto on.
• Elo on perustettu vuonna
1972 kehittämään yhteistyötä
kaupunkien ja maaseudun
välille vastatakseen kaupungistumisen ja globalisaation
aiheuttamiin haasteisiin.

Bosgård, Porvoo
Bosgårdissa tutustuttiin luomunautatilan toimintaan omatoimisesti
kolmen luonto- ja kulttuuripolun varrella.

Tampin kartano, Askola
Tampin kartanossa esiteltiin Pakaritupaa, joka on noin
1 800-luvulta ja remontoitavaa työväenrakennusta asuntoineen, sekä kartanon pihapiiriä.

12
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• Edustaa huomattavaa osaa
eurooppalaisista maa- ja metsätalouden, viinintuotannon,
metsästyksen ja kalastuksen
toimijoista.
• ELO kannustaa kestävään
kehitykseen, geneettiseen
monimuotoisuuteen, kestävään
bioenergiaan ja elintarviketurvallisuuteen.

Euroopan maanomistajien liitto ELO (European Landowners’ Organization)
järjesti 13. kesäkuuta yhdessä Maanomistajain Liiton kanssa korkeatasoisen
maa- ja metsätalousseminaarin Ritarihuoneella Helsingissä.

R

egional Forum for the Future Agriculture (FFA) -seminaarin teemoina olivat ruoka, ilmasto ja luonnonvarojen
kestävä käyttö.
Maanomistajain Liiton puheenjohtaja
Henrik Creutz toivotti maatalouden tulevaisuusfoorumin vieraat tervetulleeksi,
minkä jälkeen ELO:n pääsihteeri Thierry
de l’Escaille esitteli FFA:ta ja ELO:ta. Pääpuhuja, maatalousministeri Jari Leppä kertoi ruuantuotannon tärkeydestä pohjustaen
päivän paneeleja.
Ensimmäisessä paneelissa käsiteltiin
kansainvälistä elintarviketurvaa ja ilmastonmuutosta. Miksi tai miten tuottaa kansainvälisiin tarpeisiin?
Tämän jälkeen maanviljelijä Markus Eerola esitteli Knehtilän tilan tapaa toimia
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävällä tuotantotavalla.

Toisessa paneelissa paneuduttiin CAP:in
ja EU:n uusiin haasteisiin. CAP (Common
agricultural policy) eli suomeksi YMP (yhteinen maatalouspolitiikka) oli ajankohtainen aihe, koska CAP-uudistus oli juuri
tuolloin esillä, ja Suomi sai mahdollisuuden
kertoa näkökantansa tähän uudistukseen
seminaarissa.
Seminaaripäivän viimeisessä paneelissa
keskusteltiin luonnonvarojen kestävästä
käytöstä – kilpailukyvystä, ympäristönsuojelusta ja metsätaloudesta panelistien Ilkka
Herlin (Baltic Sea Action Group), Fredrik
von Limburg Stirum (Koskis Gård) ja Jurgen Tack (Landelijk Vlaanderen) johdolla.
Pääpuhujana kolmannessa paneelissa toimi EU:n ympäristöosaston johtajan entinen
neuvonantaja Robert Flies ja moderaattorina Käytännön Maamiehen päätoimittaja
Pentti Törmä.
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KUVA: SHUTTERSTOCK

0.2018

24.-26.1
-UKRAINA

FFA

Maanomistajain liiton
hallitus (suluissa varajäsenet):
Henrik Creutz (Filip Forss)
Sebastian Sohlberg
(Tomas Landers)
Markku Eestilä
(Susanna Koski)
Kaj af Enehjelm (Jari Lahtinen)
Thomas Frankenhaeuser
(Fredrik Pressler)
Juha Pylväs (Timo Korhonen)
Eine Rosenberg-Riihimäki
(Tiina Hämeenniemi)

TEKSTI JA KUVAT: HANNA KATAJA

Teknologia avuksi
maataloudessa
Vuoden 2018 toinen paikallinen FFA (Forum for the Future of Agriculture)
seminaari järjestettiin 25.10.2018 Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.
Päivän ensimmäinen paneeli käsitteli elintarvike- ja
ympäristöturvallisuutta maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Paneelin pääpuhuja, suurlähettiläs ja FAO:n ohjelmakomitean puheenjohtaja Hans Hoogeveen kertoi
skypen välityksellä ilmastonmuutoksen aiheuttamista
haasteista ruuantuotantoon Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Hoogeveen korosti välttämättömyyttä luoda kestäviä
ympäristöystävällisiä ratkaisuja niin paikallisesti kuin
maailmanlaajuisesti.
Toisessa paneelissa pohdittiin uuden tekniikan tuo-

Ensimmäisen paneelin osallistujia vasemmalta oikealle:
moderaattori Helen Volska sekä panelistit Kazys Starkevicius,
Oleksiy Pavlenko, Olha Trofimtseva, Oleksandr Bakumenko
ja Vitaliy Bashynskyi.

mia etuja maataloudelle. Panelistit kertoivat miten uuden
maatalousteknologian ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää Ukrainassa ja muualla.
ELO:n pääsihteeri Thierry D’Escaille huomautti, että
uusi teknologia auttaa erottamaan ilmastonmuutoksesta
ja omasta virheellisestä toiminnasta aiheutuvat maatalouden ongelmat.
Paneelien jälkeen osallistujat tutustuivat Kiovan kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Retkipäivänä osallistujat
vierailivat Grain Alliance -yrityksessä, joka harjoittaa maidon- ja kasvintuotantoa.

Maanomistajain Liitto valmistautuu
Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen
Maanomistajain Liiton syyskokouksessa vieraili neuvotteleva virkamies
Ahti Hirvonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän kertoi Suomen
valmistautumisesta vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla olevaan
EU-puheenjohtajuuskauteen. Suunnittelu on jo pitkällä.
Suomen oman ohjelman valmistelu tapahtuu
parlamentaarisessa ryhmässä ja uusi hallitus
vahvistaa ohjelman. European Landowners’ Organization (ELO) pitää vuosikokouksensa aina tulevassa puheenjohtajamaassa. Maanomistajain
Liitto isännöi siten ELO:n ensi kesän yleiskokousta Helsingissä kesäkuun alussa.
Syyskokousasioista merkittävin oli liiton uusien
sääntöjen hyväksyminen ja niiden käyttöönotto.
Merkittävin uudistus oli varajäsenten nimeäminen
hallituksen jäsenille. Näin toimiva luottamushenkilöhallinto vahvistuu ja saadaan uusia aktiivisia

toimijoita mukaan. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia. Toimikausi on sama kuin varsinaisella hallituksen jäsenellä.
Maanomistajain Liiton hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja rakennushistoriallisen
jaoksen vuosi eikä heillä ole varajäseniä.
Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti jokamiehenoikeuksista. Puheenvuoroissa tyrmättiin ympäristöministeriön näkemys, jonka mukaan toisen
maalla voisi harjoittaa elinkeinotoimintaa jokamiehenoikeuden nojalla.
Neuvotteleva virkamies Ahti Hirvonen.

Toisessa paneelissa pääjohtaja ja
maatalousministeri Oleksandr Zemoyda käsitteli
Ukrainan ja Euroopan unionin suhteita sekä
ajankohtaisia maatalouden
ja teknologian haasteita.

Forum for the Future of Agriculture | Tuesday, April 9, 2019 — Square, Brussels
Mark Tuesday, April 9, 2019, in your calendar now and join us at the Forum for the Future of Agriculture in Brussels,
the premier meeting place to discuss sustainable agriculture and environmental security.
Join the conversation and contribute to the dialogue at FFA2019.
Lisätietoja toimisto@maanomistajainliitto.fi
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V

Yksityistielaki
muuttuu
Yksityistielaki nykymuodossaan on ollut voimassa vuodesta
1963 lähtien. Pienin muutoksin se on määritellyt yksityisteiden
käytäntöjä ja hallintoa. Laki on aikanaan ollut hyvin valmisteltu
ja on tänäkin päivänä toimiva.
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anhan lain romuttava uusi yksityistielaki astuu voimaan vuoden 2019
alusta. Uudella
lailla on lainsäätäjien mukaan
pyritty joustavoittamaan, keventämään ja modernisoimaan erityisesti tiekuntia koskevaa sääntelyä.
Suuria muutoksia tiekuntien
toimintaan ja käytäntöihin ei kuitenkaan tule. Muutos tulee siinä,
että kuntien tielautakunnat lakkautetaan ja tehtävät siirretään
muille viranomaisille tai jätetään
tiekuntien päätettäväksi. Tielautakuntien antamaa neuvontaa tai
riitojen sovittelua viranomaishallinto ei enää tarjoa.

sinomaan tiekunta. Maanomistajan lupaa ei tarvita.
Kustannukset tien ylläpidosta
jaetaan osakkaille edelleenkin
tiestä tulevan hyödyn mukaan.
Maanmittauslaitos on antanut
tieyksikköjen jakamiseksi ohjeistusta. Uuden lain myötä ohjeistusta ollaan uusimassa.
Nykyisestä poiketen jatkossa
yksityistien eri osille on mahdollista asettaa eri yksiköt riippuen
esimerkiksi kunnossapidon erilaisesta tarpeesta. Kun päätökset tiekunnassa edelleen tehdään osakkaiden tieyksikköjen mukaisessa
suhteessa, on epäselvää, miten eri

Tiealue laajenee
Tiealueen käsitettä on laissa laajennettu. Maanmittauslaitoksen
toimituksessa tiealueeseen voidaan määrätä näkemäalue tien
liittyessä maantiehen tai toiseen
yksityistiehen. Samoin toimituksessa voidaan määrätä suoja-alue,
joka ulottuu enintään 12 metrin
etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Näkemä- ja suoja-alueelta saa
poistaa piha-alueen ulkopuolelta
näkemää haittaavaa luonnontilaista kasvillisuutta tai rajoittaa
rakentamista.
Puomin pito edellyttää tiekunnan päätöksen, järjestäytymättömän yksityistien kyseessä ollessa
osakkaiden suostumuksen. Pysyvän puomin pystytykseen tarvitaan kunnan lupa. Ennen uuden
lain voimaantuloa asetetut sulkulaitteet saavat olla paikallaan
vuoden 2020 loppuun asti. Tämän
jälkeen niillekin on saatava tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.
Tietoliikennekaapelit ja sähkökaapelit kaivetaan usein tiealueelle. Suostumuksen kaapeleiden
sijoittamiseen antaa jatkossa yk-

Jatkossa yksityistien
eri osille on
mahdollista asettaa
eri yksiköt.

tienosien yksiköt arvotetaan äänestystilanteessa.

Tiekunnan hallintoon omatoimisuutta
Tiekunta voi halutessaan laatia itselleen hallintoa ja muuta toimintaansa koskevat säännöt. Säännöissä voidaan erikseen nimetyissä
asioissa poiketa lain säännöksistä.
Tieosakkaat voivat myös valtuuttaa muun toimijan hoitamaan tienpidon enintään neljäksi vuodeksi
kerrallaan.
Kuntien tielautakuntien lakkauttaminen siirtää päätösvaltaa myös tiekunnille. Tiekunnan
perustaminen onnistuu jatkossa
osakkaiden yhteisellä päätöksellä

ja tiekunnat voivat päättää tien
liittämisestä tiekunnan tiehen, tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta.
Maanmittauslaitos ylläpitää
yksityistierekisteriä, johon hoitokunnan tai toimitsijamiehen
tiedot tai henkilövaihdokset on
pitänyt ilmoittaa. Jatkossa myös
tiekunnan säännöt ja tiekunnan
perustamiset sekä muutokset
tiekunnan tiessä tulee ilmoittaa
yksityistierekisteriin. Vasta rekisteröinti virallistaa tiekunnan
tekemät päätökset.
Toinen tärkeä tietopankki on liikenneviraston ylläpitämä kansallinen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmä, Digiroad, johon ilmoitetaan tiellä olevista painorajoituksista sekä tien käytön kieltämistä
ja rajoittamista koskevat tiedot.
Rekisteritietojen edellytetään olevan ajan tasalla, mikäli tiekunta
mielii saada avustuksia kunnalta
tai valtiolta.
Tiekunnan päätökseen tyytymätön voi uuden lain voimaantultua moittia päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella
käräjäoikeudessa. Ennen kanteen
nostoa voi halutessaan vaatia tiekunnan kokoukselta päätöksen
oikaisua.
Kuka uudistuksen mukanaan
tuomat muutokset sitten maksaa?
Itsepalveluperiaate tiekuntia perustettaessa ja muutettaessa edellyttää
yksiköinteineen tietoa, joka useimmiten ostetaan palvelutuottajilta.
Viranomaisrekisteröinneissä ja
-päätöksissä tullaan näkemään
taksapäätöksiä ja lunastusmaksuja.
Oikeuden hakeminen käräjäoikeudessa ei ole halpaa lystiä. Maksaja
on viime kädessä tieosakas.
Yksityistieasiantuntija
Heimo Mattila
heimo.mattila@phnet.fi
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Jouluterveiset!
MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ
Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

JOKAMIEHENOIKEUDET
MAANOMISTAJAN KANNALTA
jokamiehenoikeudella liikkua vain silloin, kun siellä ei ole kasSuomessa ovat voimassa vanhaan perinteeseen pohjautuvat
jokamiehenoikeudet. Suuri ja harvaanasuttu maa antaa mahvustoa kasvamassa. Esimerkiksi syksyllä, jos peltoon on kyldollisuuden nauttia luonnosta jokamiehenoikeuksilla myös toivetty syysvilja tai uusi nurmi kasvamaan, ei pellolla saa liikkua
muuten kuin maanomistajan luvalla.
sen omistamalla maalla.
Talvella lumipeitteen aikaan pellolla voi liikkua, kunhan ei
Jokamiehenoikeus tarkoittaa jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta nauttia luonnosta esimerkiksi metsässä
vahingoita pellossa olevaa kasvustoa. Vähälumisina talvina
jalkaisin liikkumalla sekä marjastaen ja sienestäen. Jokamiepellolle ei ole suotavaa mennä jääpoltteen kasvustolle aiheuthenoikeudet eivät riipu alueen omistajasta eikä niiden käytöstä
taman mahdollisen vahingon vuoksi.
tarvitse maksaa. Maanomistajat tarjoavat tämän mahdollisuuYleisesti ottaen jokamiehenoikeutta ei ole sellaisella alueella,
den korvauksetta kaikkien käyttöön.
jonka maanomistaja on ottanut erityiseen käyttöön. Kaikkein
Näin ei ole yleensä Euroopassa, puhumattakaan muusta
tyypillisimpiä ovat piha- ja tonttialueet: toisen pihaan voi mennä
vain maanomistajan suostumuksella.
maailmasta. Jokamiehenoikeudet tunErityiseen käyttöön otettuja alueita
netaan tässä muodossa vain Suomeson monenlaisia. Esimerkiksi laidunalusa, Ruotsissa ja Norjassa.
Jokamiehenoikeuksilla on erityinen
eet silloin, kun karja on laitumella, ovat
merkitys luonnon virkistyskäytölle,
tällaisia. Liikkuminen tuotantorakenluontaiselinkeinoille ja luontomatkainusten läheisyydessä tai taimikoissa
Linnunpöntön
lulle. Merkittävintä on, että jokamiehesilloin, kun taimen ovat niin pieniä että
ripustaminen ja
niitä on vaikea havaita ja ne voivat talnoikeudella saa poimia luonnonmarjoja
tekopesän tekeminen
ja -sieniä, saa liikkua jäällä ja veneillä,
lautua, ei kuulu jokamiehenoikeuteen
sekä riistakameran
uida, sukeltaa ja peseytyä vesistössä.
eikä myöskään liikkuminen metsänhakasentaminen toisen
On kuitenkin muistettava, että jokamiekuualueella töiden aikana tai erikseen
omistamaan metsään
perustetun lintujen tai karhujen katsehenoikeuksien vastapainona on vastuu
vaatii aina
toiminnan asianmukaisuudesta.
lupaikan lähistöllä.
maanomistajan
Jokamiehenoikeuksien hyödyntämiMoottorikäyttöisellä ajoneuvolla
luvan.
maastossa ajaminen on kokonaan
sellä on kaksi perusedellytystä: toiminkielletty ilman maanomistajan lupaa.
nan tulee olla tilapäistä tai satunnaista, eikä oikeuden käyttämisestä saa
Vain erikseen perustetuille reiteillä se
on mahdollista.
aiheutua vähäistä suurempaa haittaa
Suomen latu ja lukuisat luonnonsuojelujärjestöt ovat alkamaanomistajalle tai luonnolle. Kaikkien jokamiehenoikeuksia
hyödyntävien on myös kunnioitettava kotirauhan suojaa.
neet markkinoida Suomen jokamiehenoikeuksia maailmalle
Jokamiehenoikeus on ns. väistyvä oikeus. Sen perusteella
muun muassa vaatimalla YK:ta lisäämään ne maailmanperinei voi vaatia maanomistajaa rajoittamaan lainmukaista toitöluetteloon. Järjestöille tuli kuitenkin paha moka heti alkuun,
kun ne unohtivat hankkeesta pois maanomistajajärjestöt. Asia
mintaa, kuten metsien hakkuita tai metsänhoitotöiden suoei taidakaan edetä.
rittamista. Jos maanomistaja ottaa jonkin alueen erityiseen
Suomessa jokamiehenoikeudet nauttivat laajaa kansalaiskäyttöön, kuten esimerkiksi pelloksi, jokamiehenoikeuksien
käyttömahdollisuus väistyy.
ten arvostusta. Myös maanomistajat arvostavat perinteisiä
Jokamiehenoikeutta ei kuitenkaan ole missä tahansa. Pinjokamiehenoikeuksia. Jätetään kaikenlainen hörhöily asiasta
pois ja pidetään ne kunniassa jatkossakin.
ta-alallisesti laajin poikkeus koskee peltoja. Pellolla voidaan

Tiesitkö, että…
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Julhälsningar!

Ala-Ruka Asseri
Armfelt Riitta
Backman Mats
Berg Kalle
Mty Berg Matias ja Henrik
Borup Niels
Bosas Guy
de la Chapelle Christina
Collin Mirja
Ehrnrooth Albert, Kiala gård
Ehrnrooth Henrik
af Enehejelm Kaj,
Riihiviidan kartano
Eriksson Bo Egil
Faba osk
Fingrid Oyj/ Maankäyttö ja ympäristö
Forsby Gård Oy Ab
Frankenhaeuser Thomas
von Frenckell Mikael
Gartz Ragnar
Haapaniemi Jari
Hackman Patrick
Hagelstam Leif
Hanho Riitta
Hannula Jaakko
Hartzell Jari
Haukilan kartano
Hiidenheimo Sakari
Hiiskulan kartano
Hintikka Pekka
Hisinger-Jägerskiöld,
Ekerö gård
Hongola Gård,
Charlotta ja Robert Furuhjelm
Honkala Pentti
Hämäläinen Taunu pk
Mty Isoluoma
Isotupa Pentti
Jaakkola Anna-Kaarina, Antti, Kaarle,
Maria
Jaakkola Ari
Jensen Henrik
Juupajoen manttaalisäätiö
Kallio Juha
Kangaspeskan tila
Karlsson Allan

Kellokoski Rauni
Kesola Markku
Kinnunen Vilho
Kivimäki Markku
Knape Gustaf
Knuutila Kari
Kontuniemi Jali
Korpela Marjatta
Kouvola Veikko kp
Kosken kartano-Koskis gård
Kreula Timo
Kuusterä Leila
Köyliön vanhakartano
Kärkelän kartano
Laakso Irma
Lahti Aulis
Lehtimäen tila oy
Lehtinen Jaakko
Lehtonen Raimo
Leppä Jari
Liuksialan kartanon mty
Lukkari Eero
Maitomehtälä oy
Manner Juho
Mattila Juhani
Mattila Pasi
Mattsson Fjalar
Merivirta Eero
Myllyniemi Elo
Männistö Harri
Möller Maria
Nieminen Aarno ja Aulis mty
Nieminen Pekka
Onnela Heikki
Oriveden seurakunta
Paddaisten Kartano - Paddas Gård
Pelto-Huikko Kalle Matias
Peuran Museosäätiö
Pietikäinen Antti
Pietilä Minna, Salminen Jyrki
Pitkänen Pauli
Prestbackan kartano
Puisto Ari
Pullinen Timo
Pylväs Juha

Pääsinniemi Aulis
Rappe Carl Gustaf,
Olsböle Gård
Rasi Hannes
Riihimäki Esa
Rosenberg-Riihimäki Eine,
Juhani ja Matti
Rosenlew Cecilia
Rosqvist Mats
Rouvala Martti
Rutanen Eeva-Maija
Räty Reima
Sahlstedt Lauri,
Katajamäen tila
Saksala gård
Salo Jaakko kp
Sauvala Heikki
Saviniemi Timo
Schauman Caj
Sirkka Panu
Sjöblom Juhani
Soraliike Suovanen ay
Stensböle Gård
Sorsimo Pirkko ja Timo
Tallbacka Matti pk
Tavakan tila mty
Teivaalan tila
Tillander-Godenhielm Ulla
Toivonen Juha
Toivonen Kallepekka
Torkkeli Mikko
Torkkomäki Juhani,
Suvila Eerika
Tuokko Henry
Tupala Antti
Ulvi Tuula
Viinikkala Seppo
Weurlander Johan
Vilkki Heikki
Välttilä Matti
Yli-Kesti Jaakko
Ylinen Kustaa
Zeilstra Anja
Åberg Karl
Åkerlund Johan
Östersundom Gård
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OIKEUSTAPAUKSIA
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi

KKO:2018:56
Lunastuslaki - Lunastustoimitus
Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku
maaoikeudessa
Maaoikeus oli lunastustoimitusta koskeneen
muutoksenhaun johdosta kumonnut toimitusratkaisun ja palauttanut asian toimitukseen
kokonaisuudessaan, vaikka muutosvaatimus oli
rajoitettu koskemaan vain lunastuskohteen vahvistamista tietyn valituksessa yksilöidyn alueen
osalta. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 §:n 1
momentin säännös huomioon ottaen maaoikeus
oli ylittänyt tutkimisvaltansa ja asia palautettiin
toimitukseen vain muutoksenhakemuksessa vaadituilta osin.

KKO:2018:42
Kiinteistötoimitus - Moottorikelkkailureitin perustaminen - Reittitoimitus
Kunta oli hakenut lainvoimaisen reittisuunnitelman nojalla reittitoimitusta maastoliikennelain
mukaista moottorikelkkailureittiä varten. Reittitoimituksessa ei tullut tutkia maastoliikennelain
16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia reitin perustamisedellytyksiä, jotka on otettava huomioon jo
silloin, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksen reittisuunnitelman hyväksymisestä.

KKO:2018:38
Kiinteistön kauppa - Kaupan purkaminen - Kanneaika
Velan vanhentuminen
Kiinteistön laatuvirheistä ajoissa ilmoittanut ja
kaupan purkamista vaatinut ostaja oli pannut
kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli
neljä vuotta sen jälkeen, kun hän oli edellisen
kerran ollut myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden vuoksi.
Purkuvaatimukseen ei sovellettu vanhentumislain 4 §:n mukaista kolmen vuoden vanhentumisaikaa, koska sitä koski maakaaren 2 luvun
34 §:n 3 momentin mukainen kymmenen vuoden
kanneaika. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että ostaja oli
kuitenkin passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden vaatia kaupan purkamista jo ennen kymmenen vuoden kanneajan umpeutumista.

KKO:2018:25
Yksityistie - Ennestään oleva tie
Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kun tielle ei ollut
aikaisemmin kiinteistötoimituksessa perustettu
tieoikeutta, kysymyksessä ei ollut yksityistielain
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9 §:n 1 momentin tarkoittama ennestään oleva
tie. Tieoikeuden perustamista olisi tullut arvioida
yksityistielain 8 §:n mukaisten niin sanottua perustieoikeutta koskevien edellytysten perusteella. Asia palautettiin maaoikeuteen valitusasian
asianmukaista tutkimista ja käsittelyä varten.

6.11.2018/5076 KHO:2018:149
Ympäristövaikutusten arviointimenettely - Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa - Hallintovalitus - Täytäntöönpanomääräys - Päätöksen täytäntöönpano lainvoimaa
vailla olevana
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka
oli ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain 13 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä
velvoittanut hankkeesta vastaavan toteuttamaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, ei voinut päättää arviointimenettelyn keskeyttämisestä sillä perusteella, että hankkeesta vastaava oli
hakenut muutosta sen päätökseen. Hankkeesta
vastaavan aloitteesta arviointimenettely voitiin
toteuttaa siitä huolimatta, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös ei ollut lainvoimainen. Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun täytäntöönpanomääräyksen
antaminen hankkeesta vastaavan hakemuksesta
ei näin ollen ollut tarpeen.

27.7.2018/3624 KHO:2018:106
Metsästys - Hirvieläimen pyyntilupa - Valitusoikeus - Yhteislupa - Ampujaluettelo
Suomen riistakeskus oli myöntänyt Tervolan yhteislupa -nimiselle hakijalle metsästyslain mukaisen pyyntiluvan 29 hirven metsästämiseen
haetun 55 hirven sijasta. Hallinto-oikeus jätti
päätöksestä tehdyn valituksen A:n, B:n ja C:n
osalta tutkimatta ja hylkäsi valituksen Veitsiluodon Metsämiehet ry:n tekemänä.
A, B ja C olivat Tervolan yhteisluvan osakkaaksi
pyyntilupahakemuksessa ilmoitetun Veitsiluodon
Metsämiehet ry:n jäseniä. Lisäksi A, B ja C oli
merkitty hakemukseen liitettyyn ampujaluetteloon. Metsästysasetuksen 6 §:n 3 momentin
mukaan ampujaluettelo oli metsästyslain 8 §:ssä
tarkoitetulla valtion alueella tehtävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista ja
heidän vakinaisista asuinpaikoistaan sekä heidän
kyseisen hirvieläimen muista metsästysmahdollisuuksistaan.
Yhteislupamenettely perustui metsästysoikeuden
haltijoiden keskinäiseen sopimukseen pyyntiluvan hakemisesta yhteisesti. Suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa oli kohdistettu
pyyntilupahakemuksen mukaisesti Tervolan yhteisluvalle, jonka osakkaana oli muun ohella Veitsiluodon Metsämiehet ry. Yhteisluvan osakkaita
koskevassa lupahakemuksen liitteessä ei ollut
viitattu ampujaluetteloon eikä ampujaluetteloon
merkittyjen ampujien ollut hakemuksen perusteella muutoinkaan katsottava tarkoitetun olevan
yhteisluvan osakkaita.
Vaikka Suomen riistakeskuksen päätös oli välilli-

sesti vaikuttanut myös ampujaluetteloon merkittyjen A:n, B:n ja C:n mahdollisuuksiin osallistua
hirvenpyyntiin, päätöksellä ei ollut sellaisia hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja välittömiä vaikutuksia ampujaluettelossa
alustavasti ilmoitettujen ampujien oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, että heillä olisi ollut valitusoikeus asiassa. Hallinto-oikeuden oli tullut jättää valitus A:n, B:n ja C:n tekemänä tutkimatta.

23.7.2018/3544 KHO:2018:103
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennusvalvonta - Toimenpideluvan tarve - Pysäköintialue
- Maankäytölliset vaikutukset
Veneiden pitopaikalle johtavan tien varressa sijaitsi noin 20 autolle tarkoitettu pysäköintialue.
Autoja pysäköitiin tiehen nähden viistottain noin
kolme metriä leveälle, tienpientareella sijaitsevalle pitkähkölle ruohopeitteiselle kaistaleelle.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys
siitä, oliko rakennuslautakunta voinut jättää
ryhtymättä naapurin vaatimuksen johdosta rakennusvalvontatoimiin pysäköintialueen osalta.
Tämän selvittämiseksi oli arvioitava, oliko mainittu pysäköintialue toimenpideluvan tarpeessa
sen toteuttamisajankohtaan tai maankäytöllisiin
vaikutuksiin nähden.
Luvan tarvetta arvioidaan lähtökohtaisesti toimenpiteen toteuttamishetkellä voimassa olevien
oikeusohjeiden perusteella. Asiakirjoista ilmeni,
että pysäköintialue oli toteutettu jo vuonna 1978,
jolloin se ei ollut edellyttänyt toimenpidelupaa.
Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella pysäköintialuetta ei myöskään ollut maankäyttö- ja
rakennuslain voimassaoloaikana sillä tavoin laajennettu, että se olisi laajennuksen vuoksi edellyttänyt toimenpidelupaa.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua toimenpidelupaa edellyttävät sellaiset toimenpiteet,
joissa ei välttämättä ole kysymys rakentamisesta, mutta joilla voidaan etukäteen katsoa olevan
merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja joihin
liittyy valvonnallinen tarve. Muun ohella muusta
alueesta erotetun suurehkon pysäköintialueen toteuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.
Kysymyksessä oleva, 14 saarikiinteistölle
kulkemista palveleva pysäköintialue varasi sinänsä aluetta muita toimintoja poissulkevaan
käyttöön. Pysäköintialuetta ei kuitenkaan ollut
päällystetty tai erotettu muusta alueesta pelkästään pysäköintiä varten. Asiakirjoista saatavan
selvityksen perusteella pysäköinti tien varressa
sijaitsevalle ruohokaistaleelle rinnastui pääosin
satunnaiseen tienvarsipysäköintiin. Kun otettiin
edellä mainittujen seikkojen lisäksi huomioon
pysäköimiseen käytettävän alueen pienehkö
koko, kysymys ei pysäköintialueen toteuttamisajankohdasta riippumatta ollut maankäyttö- ja
rakennuslaissa tarkoitetusta luvanvaraisesta pysäköintialueesta. Rakennuslautakunta oli siten
voinut jättää ryhtymättä rakennusvalvontatoimiin pysäköintialueen osalta.

Malmgårdin

joulumarkkinat
8.–9.12.

www.malmgard.fi

Puodin aukioloajat
ti–pe 10-16
pe 10–18
la-su 11-16

Yksityistieasioiden
neuvontaa ja koulutusta
Yksityistieasiantuntija
Heimo Mattila
044 500 2092
heimo.mattila@phnet.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
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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.
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MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND R.Y. – THE FINNISH LANDOWNERS’ ORGANIZATION
Maanomistajain Liitto on merkittävien
maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö.Maanomistajain Liitto r.y. on ollut
vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen. Liitto on perustettu
vuonna 1945.
LIITON TEHTÄVÄT
Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen
sekä jäsenten neuvonta. Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan
omistamisen taloudellisten edellytysten
parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi. Liitto edistää jäsenistön
vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.
LIITON TAVOITTEET
• Maan yksityisomistuksen säilyminen ja
sen vahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasaarvoista 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
• Att trygga och utveckla den privata jordäganderätten. Lagstiftningen gällande jordägandet bör vara transparent, jämlik och
konsekvent.
• Förbundet verkar för långsiktig vård av naturen och kulturlandskapet i harmoni med
jord- och skogsbruket.
• Förbundet verkar för bevarandet av en livskraftig och trivsam landsbygd.
• Förbundet verkar för upprätthållandet av
en för jordägarna acceptabel allemansrätt.

TOIMISTO
Virkatie 1, 16600 Järvelä | 045 221 5151
toimisto@maanomistajainliitto.fi
TOIMINNANJOHTAJA Tuija Nummela
www.maanomistajainliitto.fi

Ympäristö- ja maankäyttöasioiden erityisosaaja

The Finnish Landowners’ Organization provides advice and safeguards the interests of
significant private landowners in Finland. In
1996, this registered association joined ELO
(European Landowners´ Organization). The
Finnish organization was established in 1945.
FUNCTIONS OF THE ORGANIZATION
The functions of the Finnish Landowners’ Organization consist of safeguarding and developing the position of Finnish landowners and
providing advice to them. The organization
promotes the right to private land ownership,
improvement of financial means to own land,
and the decision making power of landowners, as well as management of old valuable
real estate and cultural landscape.
GOALS OF THE ORGANIZATION
• To preserve and promote the right to private
land ownership. The legislation concerning
land ownership must be transparent, equal
and consistent. The statutes must be correctly targeted and unambiguous.
• To promote long-term oversight of cultural
landscape and natural environment in harmony with agriculture and forestry.
• To keep rural areas vibrant and comfortable.
• To preserve everyman’s-rights on a level
acceptable to landowners.

www.europeanlandowners.org

www.europeanhistorichouses.eu

Laki- ja kiinteistöarviointipalvelut
C
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Maa- ja metsätalousyrittäjyyteen sekä
kiinteistönomistukseen liittyvät asiat neuvonnasta
oikeudenkäynteihin
•
•
•
•
•
•
•

kaavoitus-, rakentamis- ja poikkeamislupa-asiat
yksityistiet, kiinteistötoimitukset
tie- ja lunastustoimitusasiat
ympäristö- ja luonnonsuojeluasiat
ympäristölupa-asiat
maa- ja metsätilojen, kiinteistöjen ja maa-aineisten arviointi
maa- ja metsätilojen erityiskysymykset ja sopimusasiat

MOL:n jäsenille 10 % alennus jäsenetuehtojen mukaisesti.
Kokeneet lakimiehemme ja auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA)
palvelevat teitä maanlaajuisesti.

ESPOO
SEINÄJOKI
OULU

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Puhelin 020 7411 050

arviointikeskus.ﬁ

Jäseneksi

Liity jäseneksi – Bli medlem
Liiton jäsenenä vaikutat ja pysyt ajantasalla kiinteistö- ja maankäyttöä
koskevissa asioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Liimaa tähän
postimerkki

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

Kyllä, haluan liittyä Maanomistajain Liiton 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

Jäsenmaksun 135 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Nimi / Namn

Jakeluosoite / Adress

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

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 sähköinen
jäsenviesti.
Suomen Maanomistajain Liiton
jäsenet ovat samalla myös jäseniä
Euroopan maanomistajajärjestössä
ELO:ssa (European Landowners´
Organization), joka edustaa miljoonia
maanomistajia EU:n jäsenmaissa.

E-mail
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Maanomistaja-lehden takakansi, dl 14.11.

TRIPLASIMME
puukauppabonuksen

Nyt kannattaa liittyä UPM Kumppaniksi! Korotimme puukaupoista kertyvän palvelubonuksen
jopa kolminkertaiseksi. Esimerkiksi 500 m³ puukaupasta bonuksesi on 0,7 €/m³ eli 350 €.
Voit käyttää palvelubonuksen metsänhoitotöihin – vaikkapa maanmuokkaukseen,
taimien istutukseen tai lannoitukseen.
Kumppanimme bonuskertymä määräytyy kahden edellisen vuoden ja nykyisen puukaupan
perusteella. Bonukset ovat voimassa kaksi vuotta puukaupan päättymisen jälkeen, ja ne voi
käyttää UPM:ltä ostettuihin metsänhoitotöihin. Kumppanimme nauttii myös puukauppojen
hinnantarkistusedusta, joka on voimassa joulukuun ja toukokuun välisenä aikana solmituille
kaupoille. Liity Kumppaniksi solmimalla kumppanuussopimus UPM Metsän kanssa!

Liity
kumppaniksi!
Saat enemmän etua
puukaupasta.

TUTUSTU ETUIHIN JA RYHDY KUMPPANIKSI

www.upmmetsa.fi/bonustapuukaupasta

Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsä.fi

UPM METSÄ

