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PÄÄKIRJOITUS
LEDARE

Nytt och Gammalt Hus – Möbler – Föremål...

Uutta ja Vanhaa: Talo –
arvohuonekaluja – esineitä…

Leve Utvecklingen – Minimalismen är på väg ut och Maximalismen
kommer upp igen!
Länge har de unga ( upp till 50 åringar) betonat vikten av att
INTE fästa sig vid prylar, fina saker, gamla möbler mm dvs man skall
äga så få saker som möjligt och helst pensionera sig tidigt och leva
MINIMALISTISKT LYCKLIG. Den tidiglagda pensioneringen representeras av New-York filosofin FIRE (Finacially Independent Retire Early)
och Minimalismen i övrigt, av att det unga paret vill leva utan saker
och prylar i en liten, helst skötselfri, bostad, dvs man vill inte flytta
in i föräldrarnas 100-300 år gamla mangårdsbyggnad, fullt med
trevliga men onödiga saker.
DETTA HÅLLER PÅ ATT FÖRÄNDRAS! De första signalerna om att
Maximalismen är på återtåg har setts. Man uppskattar kanske igen
allt det gamla och vackra och man gör inte som på Finlands utrikesministerium, där unga ivriga minimalister har städat ut all fin Finsk
design (möbler mm), och ersatt detta med billig import från Indien
mm.
Maximalismen bör naturligtvis hållas på en skälig nivå. Det är
kanske onödigt att sätta tre vackra byråer på varandra. Det kanske
räcker med två. Det skulle ju vara härligt ifall vi kommit över ivern
att slänga all gammal design, för att ersätta det med ”MSK” dvs
Modern Spånskive Kultur.

ELÄKÖÖN KEHITYS – Minimalismi on väistymässä ja Maksimalismi
palaa jälleen!
Pitkään ovat nuoret (aina 50 vuotiaaksi asti) painottaneet ettei
pidä kiintyä esimerkiksi antiikkisiin esineisiin ja vanhoihin huonekaluihin, vaan omistaa niin vähän tavaroita kuin vain mahdollista ja
mieluiten eläköityä aikaisin ja elää MINIMALISTISEN ONNELLISESTI.
Aikaista eläköitymistä ja minimalismia ylipäätään edustaa New York
–filosofia FIRE (Finacially Independent Retire Early – taloudellisesti
riippumaton aikainen eläköityminen). Nuoret parit haluavat elää ilman
tavarapaljoutta pienessä, mieluiten huoltovapaassa asunnossa eli ei
haluta muuttaa vanhempien 100-300 vuotta vanhaan päärakennukseen, joka on täynnä hauskoja mutta tarpeettomia tavaroita.
TÄMÄ ON MUUTTUMASSA. Ensimmäiset signaalit maksimalismin
paluusta on nähty. Ehkä jälleen arvostetaan vanhaa ja kaunista eikä
tehdä kuten Suomen ulkoministeriö, jossa innokkaat minimalistit
ovat heittäneet pois hienoa suomalaista designia, huonekaluja esimerkiksi, ja korvanneet ne halpatuonnilla mm Intiasta.
Maksimalismi täytyy luonnollisesti pitää kohtuullisella tasolla. On
ehkä tarpeetonta sijoittaa kolme antiikkia lipastoa päällekkäin. Ehkä
kaksi riittäisi. Olisi hienoa, jos pääsisimme yli innosta nakata pois
vanha design ja korvata se MSK:lla (Modern Spånskive Kultur – Moderni Silppuri Kulttuuri).

Nya och äldre hus

Uusia ja vanhempia taloja

Om vi talar om exempelvis egnahemshus. Ett hus som på 1970...80
talet byggdes med modernaste teknik, och som skulle hålla väldigt länge t.o.m. 40 år. Husets väggar består av en ytterst lätt
trästomme som håller upp den berg eller glasull vilken är husets
huvudmaterial. Innanför och utanför detta har man satt lager på
lager med olika mer eller mindre vattentäta material, skivor film
panel mm. Och så skulle allt vara så tätt som möjligt. Vattenånga
får på inga vilkor gå in i konstruktionerna. Detta är ju förståeligt, då
vattnet sedan har väldigt svårt att komma ut tillbaka . Då, för 40-50
år sedan, sade man stolt som sagt, att dessa hus skulle hålla en
väldigt lång tid, t.o.m. 40 år.... Vad får jag om jag köper ett sådant
hus idag? Hur länge håller huset framöver? Går det att reparera ifall
något händer? Har det ett dagsvärde eller håller det på att bli en
rivningskostnad? Har det kommit fukt in i konstruktionen? Fukt som
inte slipper ut?
Jag har på min gård ett sådant hus, det är visserligen en ekonomibyggnad, en uppvärmd sådan. Denna byggnad är väl nog den
sämsta av all hus här på gården. Alla andra byggnader börjar vara
över 100 år gamla, vilket betyder att om något blivit däligt, så går
det att reparera. Då ett hus klarat 100 år, så klarar det antagligen
100 år till, ifall det sköts. Idag skulle jag nog hellre köpa hus byggda
före kriget än sådana som byggts efter 1960. De gamla husen går
att renovera vettigt men hur är det med 40-åringarna?

Puhutaanpa esimerkiksi omakotitalosta. Talo, joka rakennettiin
1970-80 –luvuilla moderneimmalla tekniikalla ja sen piti kestää
valtavan pitkään, jopa 40 vuotta. Talon seinät koostuvat kevyestä
puu-rimastosta, joka pitää pystyssä vuori- tai lasivillaa, joka on talon
päämateriaali. Sen sisäpuolelle ja ulkopuolelle on laitettu kerroksittain enemmän tai vähemmän vesitiiviitä kerroksia, mm muovikalvoja,
erilaisia levyjä ja panelia. Ja niin pitäisi kaiken olla mahdollisimman
tiivistä. Vesihöyry ei saa päästä mistään syystä rakenteisiin. Se onkin ymmärrettävää, sillä veden on kovin vaikeaa tulla takaisin ulos.
Silloin, 40-50 vuotta sitten, sanottiin ylpeästi kuten jo todettiin, että
nämä talot tulevat kestämään tosi kauan, jopa 40 vuotta… Mitä
saan, jos ostan sellaisen talon tänään? Kauanko eteenpäin talo kestää? Saako sitä korjattua, jos jotakin tapahtuu? Onko sillä nykyarvoa
vai muuttuuko se purkukustannukseksi? Onko rakenteisiin päässyt
kosteutta? Kosteutta, joka ei pääse ulos?
Minun pihallani on sellainen talo, joka on tosin talousrakennus,
lämmitetty sellainen ja ilmeisesti kunnossa. Se rakennus on varmaankin kaikkein huonoin rakennus tällä tilalla. Kaikki muut rakennukset alkavat olla yli sata vuotta vanhoja. Se tarkoittaa sitä, että
jos joku menee huonoksi, sen voi korjata. Kun rakennus on selvinnyt
100 vuotta, se selviää todennäköisesti myös seuraavat 100 vuotta,
jos sitä vaan joskus hoidetaan. Tänään ostaisin mieluummin ennen
sotia rakennetun talon kuin 1960 jälkeen rakennetun. Vanhat talot
voi korjata järkevästi, mutta kuinka käy 40-vuotiaille?
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Tilusjärjestelyllä
MILJOONASÄÄSTÖT
Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla on saatu päätökseen
tilusjärjestely, joka parantaa maatalouden kannattavuutta ja
tuo lisää tehoa nykyaikaisen konekannan hyödyntämiseen.

Valtaosa
viljelijätuista
maksetaan
syksyllä

Sievissä toteutettu tilusjärjestely on
kattavuudeltaan ainutlaatuinen. Järjestelyiden kohteena oli peltoa 7 656
hehtaaria eli noin 75 prosenttia kunnan
peltoalasta. Keskimääräinen peltolohkokoko kasvoi 2,6 hehtaarista 5,6 hehtaariin, ja esimerkiksi yli 10 hehtaarin
peltolohkojen määrä lisääntyi 75 loh-

kosta 220 lohkoon.
Tilusjärjestelyistä saadut hyödyt olivat lähes 10 miljoonaa euroa kustannuksia suuremmat. Ajokilometrit ovat
vähentyneet 53 000 kilometriä vuodessa, ja viljelyyn käytetty aika on vähentynyt 2 500 tuntia vuodessa.

MUUTOKSIA VIPU-PALVELUUN
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KANTA-HÄMEESSÄ
Yli kahden hehtaarin metsätilakauppojen määrä
lisääntyi viime vuonna 4 % vuoteen 2017 verrattuna. Yhteensä metsäkauppoja tehtiin yli 3 800.
Kalleinta metsä oli Kanta-Hämeessä, keskimäärin 5 100 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa,
890 euroa hehtaarilta.
Yli 2 hehtaarin peltokauppojen määrä on pysytellyt samalla tasolla neljän viime vuoden ajan:
noin 570 kappaletta vuodessa. Kalleinta pelto oli
Varsinais-Suomen maakunnissa.
Vuonna 2018 tehtiin 62 200 kiinteistökauppaa. Määrä on noin prosentin vähemmän kuin
vuonna 2017.

Syksyn 2019 viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu on julkaistu ruokavirasto.fi -sivustolla. Tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla.
Luonnonhaittakorvauksen, ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon
korvauksen ennakoiden osuus saa olla enintään 75 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Vuosina 2016–2018 ennakoita maksettiin poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia
korvauksista, mutta tulevana syksynä maksuprosentti palautuu todennäköisesti ennalleen.
Tukihaku alkaa tänä vuonna Vipu-palvelussa
huhtikuun lopulla.
Päätukihakemuksen palautukseen aikaa on
17.6.2019 asti.  

Uudistuneesta Vipu-palvelusta voi nyt hakea
yhä useampaa maataloustukea, ja palvelun
kartan avulla voi nyt ilmoittaa myös yhteiskäyttöisten peruslohkojen kasvulohkojen rajat.
Osallistumisilmoituksen meijerimaidon tuotantotukeen on voinut tehdä helmikuusta lähtien
sähköisesti. Myös suoramyyntimaidon tuotantotuen ilmoitustapa muuttuu siten, että suoramyynnit ilmoitetaan jatkossa kuntaan ELY-keskuksen
sijaan.
Vuoden 2019 aikana myös asiakirjojen vastaanottaminen uudistuu. Jatkossa viljelijät
voivat tilata maataloustukien yhteenvedot ja
päätökset Suomi.fi -viesteihin.

Kallein metsä

Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilasto kertoo, että Suomen kalleimmat omakotitalot
sijaitsevat Espoossa, jossa viime vuoden kiinteistökauppojen mediaanihinta oli 470 000 euroa. Tampereella hinta oli 279 000 euroa, Oulussa 188 000
euroa ja Kuopiossa 191 000 euroa.
Rantamökkien mediaanihinta jatkoi laskuaan.
Tällä vuosikymmenellä se on laskenut 110 000
eurosta 90 000 euroon kaavoitetuilla alueilla.
Kalleinta oli Uudellamaalla.

AVUSTUKSIA YKSITYISTEIDEN
PARANTAMISHANKKEISIIN
ELY-keskuksen myöntämiin valtionavustuksiin yksityisteiden
parantamiseksi tuli muutoksia vuoden 2019 alusta, kun uusi
yksityistielaki asetuksineen astui voimaan.

Kartoissa on esitetty Sievin yli 10 hehtaarin peltolohkot ennen ja jälkeen
tilusjärjestelyn. Lähde: Maanmittauslaitos

Uudessa laissa on kaksi olennaista muutosta valtionavustuskriteereihin: vaatimukset
yksityistien varren pysyvästi asutuista talouksista ja tien vähimmäispituudesta poistuivat. Näin avustusmahdollisuuksien piirissä
olevien yksityisteiden määrä kasvaa.
Parantamishankkeen käynnistämisestä ja
valtionavustuksen hakemisesta tulee päättää tiekunnan kokouksessa. Avustusta voi

hakea ympäri vuoden keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskukselta.
ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta yksityisteiden parantamishankkeisiin enintään 50 % hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista.
Merkittävimmissä kohteissa, kuten siltojen
parantamishankkeissa, avustusosuus voi olla enintään 75 %.

Ota kantaa -kysely
Maa- ja metsätalousministeriö
kuulee kevään aikana
laajasti kansalaisia EU:n
maatalouspolitiikan (CAP)
uudistamisesta, muun
muassa ruuantuotannosta,
maatalouspolitiikasta sekä
ympäristöasioista
Kaikille kiinnostuneille tarkoitettu
Ota kantaa -kysely jatkuu
maaliskuun loppuun asti. Kysely
löytyy suomeksi osoitteesta
otakantaa.fi ja ruotsiksi dinasikt.fi.
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ihreän Viikon messukattaus järjestetään kerran vuodessa tammikuussa Berliinin yli 120 000 neliön
messukeskukseen. Esillä on elintarvikkeita
ja maataloustuotteita laidasta laitaan, ruoka- ja juomaherkkuja. Myös matkailu, luonto
ja virkistys ovat tärkeässä osassa.
Noin 400 000 kävijän joukkoon mahtuu
peruskävijöiden lisäksi alan ammattilaisia,
ministereitä, politiikkoja ja muita päättäjiä
sekä tuotteiden ja ideoiden etsijöitä. Tänä
vuonna tuotteita myytiin yli 50 miljoonalla
eurolla, ja sen päälle myöhemmin viriävät
jutut. Berliinin talousalueelle vaikutus on
noin 150 miljoonaa euroa.

Ammattiväki liikkeellä

Kulinarismi kuuluu
olennaisena osana
tapahtumaan.
Grüne Woche

Yritykset myös testaavat tuotteitaan, verkostoituvat ja mielellään sopivat uusista
asiakkuuksista. Vaikka Vihreä Viikko on
kallellaan suureen yleisön suuntaan, kävijöiden joukossa on enemmän ammattiväkeä kuin monilla ammattimessuilla konsanaan. Tarkkailussa ovat tuotteet itsessään
mutta myös suuren yleisön käyttäytymiskulttuuri.
Kulinarismi kuuluu olennaisena osana
tapahtumaan. Sadat ja taas sadat ruo-

kapaikat tarjoavat herkkuruokia ympäri
maailmaa – maistiaisista ei ole puutetta.
Tuhansista juustoista ja makkaroista tarttui jokunen tuliaisiksikin.
Jos vähänkin haluaa tarkemmin perehtyä messujen antiin, saa Vihreällä Viikolla
vierailuun varata useammankin päivän.

Villistä luonnosta
Alansa maailman ykköstapahtuman pääkumppanina oli tänä vuonna Suomi, ja
kunniakkaasti paikkansa lunastikin. Tyylikäs ja yhtenäinen kokonaisuus erottui
edukseen kymmenistä muista teemahalleista, ilman baijerilaista torvisoittoriehaa tai tunkeilevaa markkinameininkiä.
Taustavoimina olivat muun muassa MTK,
SLC, Maa- ja metsätalousministeriö ja Business Finland.
Villistä luonnosta -otsikolla suomalaisia
tuotteita oli laidasta laitaan. Kaura, kalat,
marjat, speltti, sahti, olut, pontikka ja
kahdeksankymmenen tahon muu tarjonta ruuasta matkailuun antoi avaran kuvan siitä, mitä Suomella on tarjottavana.
Jouduttiinpa välillä tilaamaan Suomesta
täydennystäkin!
Suomen osasto oli hyvällä paikalla, ja

varmaan jokainen messulla kävijä joutui
vähintäänkin kulkemaan Suomen läpi.
Väkeä oli ruuhkaksi asti. Vaikka makupaloja ei tarttunut matkaan mukaan tai
muuten jääty yksityiskohtia seuraamaan,
jokainen ehti varmasti kokea jonkinlaisen
Suomi-tunnelman. Siinä mielessä osasto
toimi hyvin matkailu- ja brändäystarkoitukseenkin.

Kysyntää olisi ollut enempäänkin
Syystä tai toisesta loppuvaiheessa tyhjänä
olevat pikkuosastot olisi ehkä voinut valjastaa esimerkiksi matkailun edistämiseen. Nyt vähän aisti luovuttamishenkeä.
Suomalaisille, vaikkapa puusta tai poronsarvesta Suomessa tehdyille muistotuotteille olisi ollut kysyntää. Muuten kävijät
tuntuivat olevan tyytyväisiä Suomen osastoon. Ja tyytyväisiä tuntuivat olevan suomalaiset messuajatkin.
Entäpä suomalaista yrittämistä Saksassa jatkossa? Saksan kieli ehdottomasti
käyttökielenä voi vähän ylikorostuneestikin tuoda esiin villiyttä, pohjoisen eksotiikkaa, luontoa, arktisuutta ja puhtautta.

VIHREÄ VIIKKO
BERLIINISSÄ

Kumppanimaana tänä
vuonna Suomi
Yli 1700 esittelijää 75 maasta takasi Berliinin tämänvuotisen Grüne
Wochen tarjonnan kirjon. Vuosi vuodelta ”vihreät arvot” ovat tulleet entistä
enemmän esiin. Grüne Woche (Vihreä Viikko) -nimitys viittaa kuitenkin
alkuaikojen vihreäasuisiin maatalouden ammattilaisiin.
TEKSTI JA KUVAT Pekka Virtanen
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Niemelän tilalla on pitkä historia yhteistyöstä
UPM:n kanssa. ”Metsä on hyvä ystävä. Sitä
pitää käydä joka vuosi katsomassa”, on
metsäasiakasvastaava Matti Asuinmaan (vas.)
vinkki, jota Antti Niemelä on noudattanut.

”METTÄNKASVATUS

on kuin
maratonjuoksu”
Niemelän tilan talouden vahva selkäranka on 190 hehtaaria
metsää. Takana on pitkä yhteistyö UPM:n kanssa jo
1950-luvulta lähtien.
TEKSTI Päivi Stenroos KUVAT Laura Vesa
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ntti Niemelä ja Virve Salomaa
alkoivat pyörittää Keuruun Haapamäellä sijaitsevaa maa- ja metsätilaa vuonna 2014. Maatalouspuolella tila keskittyy lihakarjaan. Navetassa
on satakunta sonnia, ja peltoa on eläinmäärään nähden sopivasti.
Metsää on 190 hehtaaria, ja nykytilanteessa mahdolliset investoinnit ohjautuvat
ennemmin metsän kuin navetan puolelle.
– Metsän ostaminen on ihan mahdollista.
Lähinnä kyseeseen tulisi sen verran lähellä
sijaitseva lisämaa, että siellä voi helposti käydä tekemässä itse töitä, Antti Niemelä sanoo.
Niemelän ja Salomaan periaatteena on
pitää maa- ja metsätalouden rahat erillään:
maatalouden kuluja ei makseta metsärahalla. Nautapuoli on itsessään elinkelpoinen, ja
metsä on ollut tilan talouden vahva selkäranka jo pitkään. Puolisot tekevät hakkuupäätökset yhdessä ja käyvät yhdessä myös
toteamassa työn jäljet.

”Mettäpuolen älliä”

Taito periytyy

Koulunsa Antti Niemelä on käynyt maatalouspuolella, metsäasioissa pelaa hänen
mukaansa oma älli ja tarvittaessa kirjallinen tieto, jota on hyvin saatavissa. Metsäsuunnitelma antaa hyvää osviittaa, mutta
parhaiten kulloinenkin hoitotarve selviää
omin silmin katsomalla.
– Kun itse kulkee ja tekee, siinä näkee
ennen pitkää työnsä jäljen ja oppii siitä,
Niemelä tiivistää.
Niemelän tilalla on kumppanuussopimus UPM Metsän kanssa. Apua saa kaikissa asioissa omalta metsäasiakasvastaavalta.
– Antti on aina ollut rohkea kysymään,
jos jokin asia häntä askarruttaa. Monesti
tulee mieleen, että tämä kaveri oikeasti
miettii näitä asioita”, vahvistaa UPM Metsän metsäasiakasvastaava Matti Asuinmaa.

Niemelä neuvoo mielihyvin myös jälkikasvuaan metsätöiden saloihin. Konsta-poika
onkin innokas auttamaan metsätöissä lelusahansa kanssa.
– Tila pysyy elinkelpoisena, kun ei mieti
vain sitä, mitä euroja minä saan näitä töitä tekemällä, vaan mitä saavat seuraavat
sukupolvet. Isälläni on tapana sanoa, että
mettänkasvatus on kuin maratonjuoksu,
Niemelä sanoo.
Metsäasiakasvastaava Matti Asuinmaa
on seurannut työnsä puolesta paikallista
toimintaa jo pian parikymmentä vuotta.
– Näillä seuduilla on opittu elämään
metsistä ja hoitamaan niitä. Metsätaloutta
ei harrasteta, sitä harjoitetaan, Asuinmaa
kertoo.

NÄIN PUUKAUPPABONUSTA
KERTYY
KAUPAN KOKO, M3

BONUS, €/M3

500 -2000

0,7

2001-4000

1,4

4001-

1,5

Bonuskertymään vaikuttavat sekä tekeillä oleva
että kahden edellisen vuoden puukaupat.

ESIMERKKI
•

Hoitoa tarpeen mukaan
Metsänhoitotöiden oikea ajoitus on Niemelälle sydämenasia. Periaatteena on, että

•

5000 m3:n puukaupasta bonusta kertyy 7500
euroa. Lisäksi FSC®-sertifioidusta* puusta saa
puukaupassa hintalisää.
Bonuksen voi käyttää metsänhoitotöihin,
esimerkiksi maanmuokkaukseen, taimien
istutukseen tai lannoitukseen.

Konsta-poika auttaa mielellään metsätöissä lelusahoineen.

puun kasvu on se, mistä todellinen tuotto
tulee, joten metsä täytyy pitää koko ajan
hyvässä kasvukunnossa.
– Heinääminen, varhaisperkaus ja harvennukset pitää tehdä aina ajallaan ja vaikka ilman Kemera-tukea, sillä mikään fakta
ei puolla sitä, että kannattaisi jättää tekemättä, Niemelä sanoo.
– Aikanaan Antille sanoin, että metsä
on hyvä ystävä. Sitä pitää käydä joka vuosi
katsomassa. Jos käy 20 vuoden välein, se on
ehtinyt muuttua jo aika paljon, metsäasiakasvastaava Asuinmaa kertoo ja lisää, että
Niemelä on ottanut neuvosta vaarin aivan
erinomaisesti.
– Esimerkiksi mahdolliseen boorin puutteeseen olen joka vuosi yrittänyt puuttua,
sillä muuten latvat kasvavat harakanpesää.
Boorin levitykselle saa varmasti aikaa myöten tilin, Niemelä toteaa.

kuitteja, sopimuksia, suunnitelmia ja muita
papereita vuodesta 1956 lähtien.
Kun Antti Niemelä ja Virve Salomaa ottivat tilan vastuulleen, he kilpailuttivat
metsäyhtiöt nähdäkseen, mitä muilla on
tarjolla. Osoittautui, että ruoho ei ole aidan
takana vihreämpää.
– Yhteistyö UPM:n kanssa on toimivaa,
Matin kanssa tehdään kauppaa ja suunnittelua, metsäurakoitsija Metsä-Jurina Oy
taas tekee tuttuun tapaan moitteetonta jälkeä, Niemelä perustelee.
Mutkaton yhteisymmärrys ja yhteinen
aallonpituus kannattelevat yhteistyötä.
Myös joustoa löytyy tarvittaessa.
– Yritän olla häiritsemättä silloin, kun
Antilla on maatalouspuolen sesonkia, vaikkapa rehuntekoaikana. Jos taimia on tulossa, kun Antti on pellolla, sovittelemme
yhdessä aikataulut, Asuinmaa kertoo.

Fakta
•

Kumppaniasiakkaille monia
etuja

•

Hintatakuu puukaupalle
hinnantarkistuskaudella

•

Puukauppabonusta, jolla voi
maksaa metsänhoitotöitä

•

Puukaupparahaa tilille
muutamassa päivässä
rahoituspalvelulla

•

Laadukkaat taimet

•

UPM Kumppanuussopimus on
maksuton.

•

Lue lisää ja ota yhteyttä: www.
upmmetsa.fi tai soita p. 0204
165 100

Yhteinen aallonpituus
Metsänomistaja Antti Niemelä haluaa, että tila pysyy elinkelpoisena myös seuraaville sukupolville. Siihen reseptinä on ahkera työ ja
metsänhoidon hyvä ajoitus.
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Tuvan pöydällä odottaa iso mapillinen Niemelän tilan ja UPM:n yhteistä historiaa:
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EDUSKUNTAVAALIT

1. Mikä on
tärkein tavoitteesi
maanomistajien
oikeuksien
turvaamiseksi?

2. Kannatatko
perintö- ja
lahjaveron
poistamista?

3. Mikä on
paras keino
tukea vanhojen
rakennusten
kunnostamista ja
säilyttämistä?

12
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KANSANEDUSTAJA, ELÄINLÄÄKÄRI
Syntymävuosi 1956
Kokoomus
Savo-Karjalan vaalipiiri

1

KANSANEDUSTAJA, AGROLOGI
Syntymävuosi 1959
Suomen Keskusta
Oulun vaalipiiri

1

Tärkein tavoite on perustuslain
omaisuudensuojan
puolustaminen. Näyttää siltä,
että yksityistä omaisuutta ei
välttämättä arvosteta eikä oteta
päätöksenteossa huomioon riittävässä
määrin, esimerkkinä jokamiehenoikeus.

Maanomistajan tulee saada
päättää oman maansa käytöstä
normaalilla, lainmukaisella tavalla.
Yksityistä maanomistusoikeutta
on pyrittävä vahvistamaan. Jos
yhteiskunta haluaa rajoittaa maan käyttöä,
siitä on säädettävä lailla. Jos yhteiskunta
haluaa suojella yksityisiä maa-alueita, on
yhteiskunnan siitä myös maksettava käyvä
korvaus.

2

2

3

3

Kannatan. Perintövero ei ole
käytössä Ruotsissa, Norjassa
tai Virossa. Tämä helpottaisi
sukupolvenvaihdoksia niin
yrityksissä kuin maatiloilla.
Kompensaationa meidän täytyisi kuitenkin
hyväksyä luovutusvoittovero.

Jos yhteiskunta haluaa säilyttää
vanhoja arvokkaita kiinteistöjä,
siitä on oltava valmiita
maksamaan. Se tarkoittaa
jonkinmoista kunnostus- tai
investointiavustusta.

Kannatan, mutta se on monisyinen
kokonaisuus. Ei onnistu kerralla.
Tämä kytkeytyy laajasti muuhun
verokokonaisuuteen, etenkin
myyntivoittoveroon, ellei sitäkin
muutettaisi. Perintö- ja lahjaveromuutokset
on katsottava osana verotuksen
kokonaisuudistusta.

Kyllä näissä yhteiskunta voisi olla
jollakin tavalla mukana – avustus
tai verovähennykset.

JARI
LEPPÄ

SUSANNA
KOSKI

TIMO
KORHONEN

MARKKU
EESTILÄ
Esitimme Maanomistajain
Liiton jäseninä oleville
ehdokkaille kolme
kysymystä. Ja näin he
vastasivat.

Vaalipäivä 14.4.2019
Ennakkoäänestys 3.–9.4.2019

KANSANEDUSTAJA, HTM
Syntymävuosi 1985
Kokoomus
Vaasan vaalipiiri

1

Kiinteistöveroa ei pidä ulottaa
maa- ja metsätalousmaahan.
Yksityisten tahojen välisiin
kiinteistökauppoihin ei pitäisi
kuntien puuttua etuostooikeudellaan lainkaan. Lisäksi kuntien
tekemistä pakkolunastuksista ja
lunastushinnoista on tehtävä jatkuvaa
arviointia.

2

Kannatan. Luovutusvoiton
verotus olisi edullisempaa ja
pitäisi taatusti talouden rattaat
perintöverotusta paremmin
pyörimässä. Paikoillaan junnaava
tai nyt hitaasti kasvava talous on paljon
kalliimpi ja yhteisempi ongelma kuin valtion
niukat verokertymät.

3

Vanhan rakennuksen
korjaamisessa, käyttötarkoituksen
muuttamisessa tai
perusparantamisessa
ei pitäisi edellyttää
uudisrakentamistasoisia velvoitteita
esimerkiksi esteettömyys- ja
äänieristysvaatimusten osalta.
Lainsäädännön ei myöskään tule kohdella
esteettömyyttä ja rakennussuojelua toisiaan
poissulkevina vaatimuksina.

JUHA
PYLVÄS

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERI,
KANSANEDUSTAJA, MAANVILJELIJÄ
Syntymävuosi 1959
Suomen Keskusta
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

KANSANEDUSTAJA,
MAASEUTUYRITTÄJÄ, MMM, AGRONOMI
Syntymävuosi 1971
Suomen Keskusta
Oulun vaalipiiri

1

1

2

2

3

3

Omaisuudensuojan on oltava
vahva ja siitä on pidettävä kiinni.
Lunastuslain uudistaminen
kokonaisuudessaan. Nykyiset
pakkolunastusmenettelyt ja
korvaushinnat ovat jääneet ajastaan jälkeen.
Myös käyttöoikeuskorvausten päivittäminen
on tarpeen.

Kannatan perintöveron
poistamista tai ainakin sen
kohtuullistamista. Moni
perheyritys on jouduttu myymään
korkean perintöverotuksen
johdosta. Vastaava verokertymä voidaan
kerryttää yritysverotuksessa muilla välineillä
siten, ettei se aiheuta ongelmaa yritysten
jatkuvuudelle ja kehittämiselle.
Jokaisen vanhan rakennuksen
omistajan kannattaa tukea
vanhan rakennuskulttuurin
säilyttämistä, mikäli vain
mahdollista. Maaseutuohjelman
rahoitusvälineitä pitää voida käyttää
kannusteina kunnostustoimenpiteisiin.
Museoviraston tulisi sallia suojeltujen
kohteiden monipuolisempi käyttö. Vanhoille
rakennuksille ei tule asettaa rasitteita
esimerkiksi energiatehokkuuden perusteella.

Lunastuslain
kokonaisuudistus

Kyllä, jollakin aikavälillä.
Kansallinen varallisuus
kasvaa vain nykyistä
verotusjärjestelmää
muuttamalla.

Jos julkinen valta
suojelee rakennuksen,
pitää ylläpitoon ja
kunnostukseen saada
myös tukea kansallisen
kulttuuriperinnön ylläpidon nimissä.
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The European Historic Houses –
Euroopan historialliset talot

EHHA
The European Historic Houses (EHH, suomeksi
Euroopan historialliset talot) on eurooppalainen
sateenvarjo-organisaatio 24 kansalliselle
yksityisten historiallisten talojen omistajien
yhdistykselle 22:ssa Euroopan maassa.
Yksityiset historialliset talot edustavat 40
prosenttia EU:n rakennetusta kulttuuriperinnöstä.
Ne tuottavat turismin kautta taloudellista kasvua
EU:n bruttokansantuotteeseen arviolta 415
miljardia euroa.
Yhdessä 3,4 miljoonan turismiyrityksen kanssa
ne tarjoavat 15,2 miljoonaa työpaikkaa, joista
moni on kytköksissä kulttuuriperintöön.
EHHA:n jäsenet ylläpitävät taloudellista
toimeliaisuutta ja työpaikkoja harvaanasutuilla
alueilla, ja taloissa käy miljoonia turisteja joka vuosi.

Regional Forum for the
Future of Agriculture

EUROVAALITAVOITTEET
EHHA:N TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET TULEVILLE EU-PÄÄTTÄJILLE
1. Historialliset talot samalle viivalle
muiden pienyritysten kanssa
Historialliset talot ovat pienyrityksiä. Niiden
omistajia pitää rohkaista kehittämään uusia
johtamistapoja ja rahoituskeinoja.
Veropolitiikkaa, erityisesti alennettua arvonlisäveroa pitää hyödyntää tulevaisuudessa
korjauksissa ja perintöverotuksessa sekä erityisverokantoja käsityöläisten käyttämisessä.

2. Paremmat mahdollisuudet saada
EU-rahoitusta
Creative Europa Programme 2021–2017-ohjelman pitää tarjota tukea myös perheomisteisille taloille uusien yritysmahdollisuuksien
luomiseksi.

3. Helpompaa työllistämistä ja alhaisempia kustannuksia

5. Matkailumarkkinoinnin sponsorointi
yksityisille kulttuuriperintökohteille

Historiallisilla taloilla on merkittävä rooli paikallisessa työllistämisessä sekä erilaisten
käsityöläistaitojen säilyttämisessä. Yli 90 %
omistajista työllistää taitavia tekijöitä historiallisissa rakennuksissaan. Sillä on merkittävä
vaikutus paikalliselle kasvulle ja työllisyydelle.

Synergiaa matkailualan kanssa pitää kehittää.
Historiallisten talojen omistajat tulee ottaa
mukaan päätöksentekoprosesseihin, jotka liittyvät matkailuprojektien ja -infrastruktuurien
kehittämiseen (esim. kulttuurireitit, matkanjärjestäjät, alueellinen kehittäminen), jotta nämä
mahdollisuudet hyödynnetään ja luodaan kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.

4. Huomion kiinnittäminen yksityisten
historiallisten talojen erityispiirteisiin
Yksityisillä historiallisilla taloilla on erityisiä
esteettisiä, sosiaalisia, oikeudellisia ja taloudellisia rajoituksia, jotka eroavat muista
rakennuksista. Energiatehokkuutta koskevat
direktiivit voivat vaikuttaa suoraan historiallisten rakennusten ylläpitoon.
Kaikkien jäsenvaltioiden tulee hyödyntää
rakennusten energiatehokkuudesta annetun
direktiivin kohtaa, jossa jätetään mahdollisuus
jättää suojellut historialliset rakennukset pois
energiatehokkuusvaatimuksista.

9.4.2019 BRYSSELISSÄ

6. Rahoituskoulutusohjelmat historiallisten talojen seuraavan sukupolven
johtajille
Seuraavan, vuosien 2021–2027 Creative Europe -ohjelman pitää edistää koulutusohjelmia,
jotka tarjoavat historiallisten talojen omistajille yhtäältä riittävät taidot ja tietämyksen rakennustensa ylläpitämiseksi ja toisaalta koulutusta tietoisuuden lisäämiseksi kulttuurista
ja sosiaalisista arvoista.

Check www.forumforagriculture.com for further speakers,
announcements, program details and updates.

Lähde: Position Paper EHHA- 22/11/2018
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Itämeri

-ystävällisin
maatila haussa

MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ
Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

HALLITUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN
MAANOMISTAJAN KANNALTA
Juha Sipilän hallitus hallitsee Suomea viimeisiä
viikkojaan. Eduskuntavaalit ovat 14. huhtikuuta.
Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa oli
lukuisia hyviä kirjauksia maanomistajan
kannalta. Valtaosaltaan ne on myös toteutettu.
Hallitusohjelman lupaamia uudistuksia, jotka
on myös toteutettu:
•
päivitetään lajilistat luonto- ja
lintudirektiivin päivittämisen yhteydessä
•
haja-asutusalueiden jätevesiasetusta
lievennetään huomattavasti
•
rantarakentamisen poikkeusluvat siirretään ELY-keskuksilta pois ja kuntien
päätettäväksi
•
maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten
yleiskaavojen vahvistaminen otetaan
ympäristöministeriöltä pois kokonaan
kuntien päätettäväksi
•
puretaan rakentamismääräyksiä, jotka
estävät puurakentamista
•
rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueilla lisätään mm. siten, että yleiskaava voisi nykyistä laajemmin toimia
rakentamisen perusteena
•
vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön joustavoitetaan
•
pienimuotoista piharakentamista helpotetaan kuten myös esimerkiksi aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen rakentamista pelkällä ilmoitusmenettelyllä
•
sallitaan hevosen lannan käyttö energiantuotannossa.
Näissä ja lukuisissa muissa uudistuksissa
hallitus on ollut jämäkkä. Toisaalta maanomistajien kannalta tärkein hallitusohjelman lupaama uudistus – lunastuslain korvaussäännöksen korjaaminen – jää toteuttamatta.
Lunastuslaki on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva laki. Oikeusministeriö vas-
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taa siten lain ajanmukaisuudesta.
Lunastuslaki on 40 vuotta vanha. Laki olisi
vaatinut ajantasaistamisen jo 10-15 vuotta
sitten. Ministeriö ei ole kuitenkaan tehnyt asialle mitään.
Hallituksen alkutaipaleella oikeusministeriön asiat kuuluivat työministeri Jari Lindströmille
oman ministeriön asioiden lisäksi. Kun Lindström alkoi uupua työtaakan alla, hallituksen
ministereitä lisättiin ja oikeusministeriksi tuli
Antti Häkkänen.

Tiesitkö, että…
Lunastustoimituksessa
kaikki päätökset tekevät
toimitusmiehet.
Lunastaja ei päätä
lunastustoimituksessa
mitään.

Häkkänen laittoi asiaan vauhtia ja asetti selvitysmiehen selvittämään lain korjaustarpeita.
Selvitys osoitti, että lunastuslakia olisi syytä
ajantasaistaa ja korjata monilta osin, mm. korvaussäännöksen osalta. Lunastuslain korvaussäännös tulisi saada muotoon ”korkeimman
käyvän hinnan mukainen täysi korvaus”. Tämä
tarkoittaisi maapohjakorvauksissa nykykäytäntöön noin 5-15 prosentin korotusta.

Nykylain mukainen korvaustaso on osoittautunut liian alhaiseksi. Se ei takaa maanomistajalle täyttä korvausta lunastettavasta
omaisuudesta.
Luonnollisesti lunastajat, erityisesti kunnat ja ympäristöhallinto, vastustavat tällaista
muutosta, mutta esimerkiksi voimajohtoalueiden lunastaja Fingrid on ollut suopea uudistukselle.
Ministeri Häkkänen olisi ollut halukas viemään lunastuslain uudistamisen eteenpäin
jo tämän hallituksen aikana, mutta eteen tuli
aikataulupula ja valtava lakiruuhka eduskunnassa sen viimeisinä viikkoina. Lunastuslain
uudistaminen ei siten etene tämän eduskunnan aikana.
Olen ihmetellyt, minkälainen eduskunta
meidän pitää äänestää, jotta maanomistajan
asia voisi mennä eteenpäin. Nyt eduskunnassa on 70 prosenttia porvarillisia edustajia.
Ovatkohan nämä kaikki aitoja porvareita?
Eduskuntavaaleissa valitaan taas uudet
kansanedustajat ja muodostetaan vaalien
jälkeinen uusi hallitus. Olisikohan silloin jo viimeinkin maanomistajien vuoro saada oikeutta
lakeja säädettäessä?
Lunastuslain uudistaminen on jäämässä
seuraavalle, vaalien jälkeen valittavalle hallitukselle. Minulla on kylmä rinki ja tuntuma,
että tästä lakiuudistuksesta ei taida tulla mitään. Maanomistajat eivät ole saamassa parannusta lunastuskorvauksiin.
Ruotsissa samanlainen lakiuudistus on tehty jo kymmenen vuotta sitten. Meillä Suomessa kansanedustajista liian iso osa on kunnallispoliitikkoja. Puolueeseen katsomatta näille
kansanedustajille kunnan asia on tärkein.

WWF etsii taas Suomen Itämeriystävällisintä maatilaa osana
kansainvälistä viljelijäkilpailua.
Kahdeksatta kertaa järjestettävään
viljelijäkilpailuun osallistuvat kaikki
Itämeren yhdeksän rantavaltiota sekä
Ukraina ja Valko-Venäjä.
Kilpailun valintakriteerit, hakulomake
ja lisätiedot löytyvät osoitteesta
wwf.fi/v iljelijapa lkinto

Hakemusten viimeinen jättöpäivä
on 7.4.2019.

PUUN HINNAT NOUSIVAT
Vuotta 2018 leimasi yksityismetsistä ostetun raakapuun reaalisen
kantohintatason selvä kallistuminen – nousua oli kuusi prosenttia
edellisvuodesta.
Mäntytukista maksettiin pystykaupoissa 60,5 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 64,3 euroa
kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta päätyi 17,6 euroon kuutiometriltä ja kuusikuitupuun
19,6 euroon kuutiometriltä.
Myös hankintahinnat kohosivat vuonna 2018, mutta hintojen muutos jäi pienemmäksi kuin
pystykaupoissa.
Metsäteollisuus ostaa valtaosan yksityismetsien puusta pystykaupoilla, ja niiden osuus
puukaupasta ylsi lähes 90 prosenttiin.

MAANOMISTAJAIN
LIITTO LUKUINA
JÄSENMÄÄRÄ noin 1000
Rakennushistoriallisessa jaoksessa noin 160 jäsentä
Liiton jäsenet ovat eturivin maa- ja metsätalousyrittäjiä,
jotka kehittävät tilaansa monipuolisesti ympäristöä ja
kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen
Suuntaa antavat keskimääräiset PINTA-ALAT
• Kokonaisala 600 ha
• Peltoa 100 ha
• Metsää 500 ha
• Vesialueita 100 ha

TILAA

SÄHKÖINEN
JÄSENVIESTI
ILMOITA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI >
toimisto@maanomistajainliitto.fi

Tilakoot vaihtelevat suuresti, peltoa jopa tuhat hehtaaria,
metsää useita tuhansia, vanhoja rakennuksia useita kymmeniä

Ota talteen
Maanomistajain liiton
puhelinnumero

045 221 5151

Puolusta etujasi
maanomistajana
- pysy ajan tasalla!
www.maanomistajainliitto.fi
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KUVA Niina Huuhtanen

Tervetuloa !

BIOFORE TALO

KEVÄTTAPAHTUMA

ke 26.3.2019 Helsingissä
UPM:n Biofore Talossa
Alvar Aallon katu 1

10.00

Kahvi

10.30

AJANKOHTAISTA METSÄASIAA,
HEIKKI KALVILA UPM
-alustus ja keskustelua

11.30

MAANOMISTAJAIN LIITON VUOSIKOKOUS
/ ÅRSMÖTET

12.30

LOUNAS

13.30

OPASTETTU KIERROS BIOFORE TALOSSA

Vuoden alusta voimaan astunut uusi
yksityistielaki on tuonut hyvin vähän
muutosta tiekuntien hallintoon ja
kokouskäytäntöihin. Vanhan lain aikaiset
maaoikeuden tai Korkeimman Oikeuden
laintulkinnat ovat edelleen päteviä.
Seuraavassa on muutamia poimintoja
valitusaiheista ja annetuista päätöksistä.

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET viimeistään ti 19.3. toimisto@maanomistajainliitto.
fi tai puhelimitse 045 221 5151 toiminnanjohtaja Tuija Nummela. Ilmoita samalla
terveyteen vaikuttavat ruokavaliot. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat
saapumisohjeet. Tapahtuma on jäsenille maksuton.

KUTSU

Maanomistajain Liitto ry

KEVÄTKOKOUS

Tulkintoja
yksityisteiden
hallintoon

Kokouskutsun liitteet
Mitä liitteitä tiekunnan kokouskutsuun
on liitettävä? Vanha laki ei velvoittanut
lainkaan liitteisiin. Uuden lain 61 § edellyttää liitettäväksi tiekunnan säännöt, jos
sellaiset on laadittu. Muita liitteitä laki ei
edellytä. Tiekunnan päätöksellä kutsuun
voidaan toki liittää, mitä tarpeelliseksi
nähdään, esimerkiksi maksuunpanoluettelo.

INBJUDAN

Valtakirja
Tieosakkaalla on oikeus valtuuttaa toinen
henkilö käyttämään puolestaan puhe- ja
äänivaltaansa tiekunnan kokouksessa.
Valtakirjan sanamuotona oli, että se on
annettu X:n tiekunnan vuosikokouksiin,
ei tiettyyn vuosikokoukseen. Miten pätevä on tällainen toistaiseksi voimassa oleva
valtakirja, jossa ei ole yksilöity valtuutuksen sisältöä ja laajuutta?
Valtakirjaa ei tarvitse erikseen osoittaa
tiettyyn kokoukseen. Valtuutus on voimassa niin kauan kun se valtuuttajan toimesta
otetaan pois tai valtuuttaja kuolee. Yksilöimätön valtakirja antaa valtuutetulle mahdollisuuden tehdä päätöksiä kokouksessa
parhaaksi näkemällään tavalla.

Jordägarnas Förbund

ÅRSMÖTET

keskiviikkona 26.3.2019 klo 11.30
Helsingissä UPM:n Biofore Talossa,
Alvar Aallon katu 1

hålls onsdagen 26.3.2019 kl. 11.30
i Helsingfors, UPM Biofore-huset,
Alvar Aaltos gata 1

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset vuosikokousasiat

Mötet behandlar stadgeenliga årsmötesärenden
Styrelsen

Hallitus
Esityslista ja muu kokousmateriaali saatavilla
Liiton kotisivuilla www.maanomistajainliitto.fi
Paperikopiot voit pyytää Liiton toimistosta
puh 045 221 5151

Föredragningslistan och övrigt mötesmaterial
finns på Förbundets hemsida
på adressen www.maanomistajainliitto.fi
eller papperskopior kan beställas från
Förbundets kansli tfn 045 221 5151

Tervetuloa

Välkommen

Puheenjohtajan päätösvalta
Toimielintä hoitokunta/toimitsijamies
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päätettäessä kokouksen puheenjohtaja
päätti, että asiassa ei suoriteta äänestystä,
koska vastaehdotusta ei ollut kannatettu. Ehdottaja olisi halunnut äänestyksen,
koska hän edusti valtakirjalla myös toista
osakasta ja katsoi valtakirjaedustuksen
olevan kannatuspuheenvuoro.
Maaoikeuden päätöksen mukaan
puheenjohtajalle kuuluu kokouksessa lain
ja sääntöjen sekä muiden menettelytapaa
koskevien normien laillisuustulkinta, myös
kysymys siitä, onko jostain kokouslistalla
olevasta asiasta äänestettävä vai ei.
Tarve äänestykselle korostuu, jos kysymyksessä on tienhoidon tai osakkaiden oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta merkityksellinen asia. Toimielimen
valinta ei sellainen ole. Lisäksi ehdottaja ei
valtakirjaäänilläkään edustanut yli puolta läsnä olleiden äänistä. Maaoikeus katsoi
puheenjohtajan toimineen valtuuksiensa
mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Tiekunnan kokouksessa valittujen pöytäkirjantarkastajien kanta hävisi äänestyksessä. Kieltäytymällä tarkastusmerkinnästä he olettivat saavansa asian uudelleen käsiteltäväksi.
Pöytäkirja on lain mukaan tarkastettava joko valittujen pöytäkirjantarkastajien
toimesta tai kokouksen itsensä hyväksyttävä. Pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen vietiin seuraavan kokouksen päätettäväksi. Äänestyksen hävinnyt osapuoli
oli sitä mieltä, että lain sanamuoto ”kokouksen itsensä hyväksyttävä” tarkoittaa
hyväksymistä vain samassa kokouksessa,
ei seuraavassa. Itse äänestyspäätöksen
kirjaamiseen ei ollut huomauttamista.

Maaoikeus katsoi, että tiekuntien
kokouksiin soveltuvat samat säännöt kuin
yhdistysten kokousten päätöksentekoon.
Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös
seuraavassa kokouksessa. Edelleen, jos
pöytäkirjaa ei jonkin pykälän kohdalta
hyväksytä, pöytäkirjan tarkastamista
koskevassa päätöksessä on mainittava,
mikä on pöytäkirjan oikea muoto siltä
kohdin kun pöytäkirjaa ei hyväksytä.
Pöytäkirjan tarkastuksessa ei voi
hylätä tehtyjä päätöksiä. Kun tiekunnan
kokouksen pöytäkirja on päätöspöytäkirja
ja päätöskirjausten ei ollut osoitettu olevan
virheellisiä, maaoikeus totesi päätösten
olevan oikein kirjattu ja olevan kokouksen
kulun mukaisia.

Yksikkölaskelman luovuttaminen tieosakkaalle
Tieyksikkölaskelmalla on tarkoitus ositella tien ylläpitokustannukset osakkaiden
välillä. Laskelma kokonaisuudessaan on
tärkeä asiakirja osakkaalle, jotta hän voi
todeta, ovatko osakkaille määrätyt yksiköt toisiinsa nähden oikeassa suhteessa
vai onko tieosakkaiden yhdenvertaisuutta
mahdollisesti loukattu.
Tieyksikkölaskelma on luovutettava
osakkaan sitä pyytäessä. Laskelmaan ei
tarvitse liittää siihen tarpeettomia tietoja.
Esimerkiksi osoitetiedot on syytä tietoturvasyistä jättää pois.
Yksityistieasiantuntija
Heimo Mattila
heimo.mattila@phnet.fi
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OIKEUSTAPAUKSIA
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi

KKO:2018:88
Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite Kulkuyhteys
Sopimus - Sopimuksen tulkinta
Rasitetoimituksessa oli kaupungin sekä kiinteistöjen A ja B omistajien tekemän maankäyttösopimuksen perusteella perustettu kulkuoikeusrasitteet ajoneuvolla ajoa, jalankulkua ja
huoltoajoa varten kiinteistön A hyväksi kiinteistön B alueelle ja kiinteistön B hyväksi kiinteistön A alueelle. Maaoikeus oli kiinteistön A
omistajan valituksen johdosta katsonut, että
kiinteistön A alueelle perustettu rasite ei ollut
tarpeellinen ajoneuvolla ajon ja huoltoajon osalta, ja poistanut rasitteen tältä osin.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin
perustein katsottiin, että rasitteen perustamiselle kiinteistön A alueelle oli kiinteistönmuodostamislain mukaiset edellytykset myös ajoneuvolla ajon ja huoltoajon osalta. (Ään.)

KKO:2018:82
Kiinteistötoimitus
Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite
Asianosainen
Rasitetoimituksessa oli perustettu ajoneuvojen
pitämis-, venevalkama- ja laiturirasitteet. Toimituksesta ei ollut tiedotettu rasitealueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalle A:lle. Maaoikeus
oli A:n tuomiovirhekantelun johdosta kumonnut
toimituspäätöksen.

31.1.2019/276 KHO:2019:15
Vesiasia - Maa-ainesten ottaminen - Pohjavedenottamon suoja-alue - Suoja-aluemääräys Poikkeaminen suoja-aluemääräyksestä
Vedenottamoiden lähisuojavyöhykettä koskevan suoja-aluemääräyksen mukaan alueella
tuli maa-aineslain mukaan luvanvaraiseen
maa-ainesten ottamiseen hakea myös vesilain
mukainen aluehallintoviraston lupa. Saman
suoja-aluemääräyksen mukaan maa-ainesten
ottaminen oli kielletty luonnontilaisilta alueilta paitsi silloin, kun se luiskien loiventamisen
vuoksi oli välttämätöntä.
Aluehallintovirasto oli hylännyt vesilain mukaisen hakemuksen maa-ainesten ottamiseksi
vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeeltä. Aluehallintoviraston mukaan alue oli vähäisestä
aikaisemmasta maa-ainesten ottamisesta
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huolimatta pääosin luonnontilaista ja vanha ottoalue hyvin maisemoinutta. Aluehallintovirasto
katsoi, että vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeille ei tullut perustaa uusia ottamisalueita
eikä jo maisemoituneita ottamisalueita tullut
avata uudelleen. Aluehallintovirasto oli hylännyt hakemuksen vesilain 3 luvun 4, 6 ja 7 §:n
intressivertailun perusteella. Hallinto-oikeus oli
hylännyt luvanhakijan valituksen aluehallintoviranomaisen päätöksestä.
Koska suoja-aluemääräys lähtökohtaisesti
kielsi maa-ainesten ottamisen luonnontilaisilta
alueilta, tarvittiin haettuun maa-ainesten ottamiseen vesilain 4 luvun 12 §:n 2 momentin
mukainen poikkeus tästä suoja-aluemääräyksestä. Poikkeuksen saaminen oli edellytyksenä
sille, että samassa suoja-aluemääräyksessä
tarkoitettu vesilain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen luonnontilaiselta alueelta voitiin myöntää.
Suoja-aluemääräykseen perustuvan vesilain
mukaisen luvan hakijan ei voitu edellyttää erikseen hakevan poikkeusta samasta suoja-aluemääräyksestä. Asia tuli viran puolesta käsitellä lupaviranomaisessa siinä laajuudessa, että
haetun maa-ainesten ottamisen sallittavuus
vesilain kannalta tulee kattavasti arvioitua.
Aluehallintoviraston olisi siten tullut lupahakemusta ratkaistessaan ensin arvioida, voitiinko
suoja-aluemääräyksestä myöntää poikkeus.
Korkein hallinto-oikeus palautti asian aluehallintovirastolle käsiteltäväksi suoja-aluemääräyksestä poikkeamista koskevana asiana ja
vesilain mukaista maa-aineslupaa koskevana
asiana.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin olevan rasitetoimituksen asianosainen. Maaoikeuden päätöstä
ei muutettu.

31.1.2019/275 KHO:2019:14
Vesiasia - Pohjavedenottamon suoja-alue - Lähisuojavyöhyke - Suoja-aluemääräys - Maaainesten ottaminen - Edunmenetys - Korvausvelvollisuus
Aluehallintovirasto oli kunnan hakemuksesta
määrännyt vedenottamoille suoja-alueen ja antanut aluetta koskevat suoja-aluemääräykset.
Vedenottamoiden lähisuojavyöhykettä koskevan suoja-aluemääräyksen mukaan alueella
tuli maa-aineslain mukaan luvanvaraiseen
maa-ainesten ottamiseen hakea myös vesilain
mukainen aluehallintoviraston lupa. Saman
suoja-aluemääräyksen mukaan maa-ainesten
ottaminen oli kielletty luonnontilaisilta alueilta paitsi silloin, kun se luiskien loiventamisen
vuoksi oli välttämätöntä.

Lähisuojavyöhykkeellä pääosin sijaitsevan
kiinteistön omistajat vaativat suoja-alueen hakijan velvoittamista korvaamaan taloudellisena
tappiona edunmenetys, joka aiheutui suojaaluemääräyksestä johtuvasta maa-ainesten
ottamisen estymisestä.
Maa-ainesten ottaminen edellytti lähtökohtaisesti maa-aineslain mukaista lupaa riippumatta siitä, sijaitsiko kiinteistö vedenottamon
suojavyöhykkeellä. Suoja-aluemääräyksestä
seurasi, että maa-ainesten ottaminen edellytti
maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi vesilain
mukaista lupaa niiden ottamiseen. Mikäli maaaineksia aiottiin ottaa suoja-aluemääräyksen
vastaisella tavalla, tarvittiin ennen maa-aineslain mukaista lupaa vielä vesilain 4 luvun 12
§:n 2 momentin mukainen lupaviranomaisen
poikkeus suoja-aluemääräyksestä.
Arvioitaessa sitä, aiheutuiko suoja-aluemääräyksestä korvattavaa edunmenetystä, oli
otettava huomioon, että maa-ainesten ottaminen, jonka estymisen perusteella korvausta
haettiin, oli luvanvaraista toimintaa, jota voitiin
harjoittaa ainoastaan, mikäli oikeudelliset edellytykset toiminnan harjoittamiselle täyttyivät.
Maa-ainesten ottamisen sallittavuus kiinteistöltä ratkaistiin siten lopullisesti vasta mainituissa poikkeus- ja lupamenettelyissä. Ennen
näissä menettelyissä annettuja ratkaisuja ei
voitu ottaa kantaa siihen, aiheutuuko suojaaluemääräyksestä maanomistajille korvattavaa edunmenetystä.

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

Yksityistieasioiden
neuvontaa ja koulutusta
Yksityistieasiantuntija
Heimo Mattila
044 500 2092
heimo.mattila@phnet.fi

8.11.2018/5179 KHO:2018:151
Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava
- Yleiskaavan esittämistapa - Yleiskaavan oikeusvaikutukset - Selvitysten riittävyys - Rakennusoikeuden mitoitus - Maakuntakaavan
ohjausvaikutus - Liikenteen järjestäminen
- Kaupunkibulevardit - Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
- Malmin lentoasema - Natura 2000 -verkosto
- Heikentämiskielto - Natura-arviointi
1. Yleiskaavan esittämistapa ja yleiskaavan
oikeusvaikutukset
2. Liikenteen järjestäminen ja kaupunkibulevardit
3. Asuinrakentaminen Malmin
lentoaseman RKY-alueelle
4. Asuinrakentaminen Natura-kohteen viereen
Äänestys 4−1 (kohta 3)

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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RAKENNUSHISTORIALLINEN JAOS

PUHEENJOHTAJA
Henrik Creutz
VTM
Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi

Thomas Frankenhaeuser
FM
Porvoo
puh 040 5464 285
thomas.frankenhaeuser
@kullogard.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Sebastian Sohlberg
agrologi, mv, yrittäjä
Siuntio
040 5114 306
sebastian.sohlberg
@malmgardsjundea.fi

Juha Pylväs
kansanedustaja
Ylivieska
puh 050 5884536
juha.pylvas@eduskunta.fi

JÄSENET
Markku Eestilä
kansanedustaja
Iisalmi
puh 050 027 5689
markku.eestila@eduskunta.fi

Eine Rosenberg-Riihimäki
metsätalousyrittäjä
Hartola
puh 040 541 8084
eine.rosenberg.riihimaki
@gmail.com

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.

RAKENNUSHISTORIALLISEN
JAOKSEN HALLITUS 2018
Henrik Creutz
Kaj af Enehjelm
Thomas Frankenhaeuser
Hannele Helkama-Rågård
Harri Männistö

TOIMINNANJOHTAJA
Tuija Nummela
MMK
puh 045 221 5151
tuija.nummela
@maanomistajainliitto.fi

Kaj af Enehjelm
KTM
Riihimäki
puh 040 552 6622
kaj.af.enehjelm@riihiviita.fi

VARAJÄSENET
Filip Forss, maanviljelijä,Kemiönsaari
Tomas Landers, metsänhoitaja, Inkoo
Susanna Koski, kansanedustaja, Vaasa
Maanomistaja_7.3.2018.pdf
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Jari Lahtinen, maatalousyrittäjä, MMM, Pöytyä
Fredrik Pressler, MMM, Porvoo
Timo Korhonen, kansanedustaja, Sotkamo
Tiina Hämeenniemi, maaseutuyrittäjä, Heinola
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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

Jäseneksi

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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.
Jäsenmaksun 135 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

•
•
•
•
•
•
•

lunastus- ja korvausasiat
kiinteistöarvioinnit
maa-ainesasiat
kaivostoimintaan liittyvät lupa- ja korvausasiat
luonnonsuojelun korvausasiat
vesiasiat, tieasiat
kaavoituksen lupa- ja korvausasiat

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Nimi / Namn

Jakeluosoite / Adress

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh. 0400 874 253
yritys.tornberg@gmail.com
www.markkutornberg.fi

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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KASVATA METSÄSI
KANNATTAVAKSI
Taimikonhoito vaikuttaa ratkaisevasti metsäsi tuottavuuteen. Kun ajoitat
taimikonhoidon oikein, nopeutat arvokkaiden tukkipuiden kasvua,
minimoit metsänhoidon kustannukset ja saat hakkuutuloja nopeammin.

PYYDÄ TARJOUS TAIMIKONHOIDOSTA

www.upmmetsa.fi/taimikonhoito

Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsa.fi

