P ys

an
j
a
y

t

lla
a
s
a

!

Ma anomistaja
Maanomistajain liiton jäsenlehti

•

2 | 13

www.maanomistajainliitto.fi

Maanomistajain Liiton
kevätretki Ruotsiin

Tehokasta
maataloutta
ja mahtavia
linnoja

Laidunnusta
muiden mailla
Edunvalvonnassa riittää työsarkaa | Unga jordägare aktiverar sig | Seitsemän uhanalaisinta

Kuva Eduskunta

2 | 13

Ma anomistaja

Pääkirjoitus

Maanomistajain liiton jäsenlehti

Kyseenalaista demokratiaa

Tässä numerossa
Pääkirjoitus ...........................................3
Ajankohtaista .......................................4
Vuosikokous
Edunvalvonnassa riittää työsarkaa ...6
Maanomistajain Liiton
kevätretki Ruotsiin ..............................8
Paljon tietoa Seurasaaren
rakennusten korjauksista .................. 11
Laidunnusta muiden mailla ................ 13
Country Side
Kestävä tulevaisuus
Euroopan maataloudelle ....................16

Maanomistaja ennen ..........................17
EUROOPAN
HISTORIALLISET KIINTEISTÖT
Seitsemän uhanalaisinta ....................18

Oikeustapauksia ..................................21
Palveluhakemisto ................................23

Lehden tekijät
Julkaisija: Maanomistajain Liitto r.y.

Kuva Janne Lehtinen

www.maanomistajainliitto.fi
Päätoimittaja: Tuija Nummela
ulkoasu: peak press & productions oy
www.peakpress.net
AD: Milla Ketolainen
Kannen kuva: Janne Lehtinen

Olen jo hetken seurannut surullisena kuinka demokratiaa Euroopassa tuhotaan tai ainakin halvaannutetaan. Helposti kehumme kehitysmaille ja muille erilaisen valtiomuodon omaaville maille omaa laajaa
demokratiaa, joka on nykyisin vain kulissi. Meitä länsimaita maina
ja koko Euroopan unionia kuitenkin johtaa kaksi kasvotonta voimaa,
media ja kvartaalikapitalismi.
Monet meistä muistaa vielä 1950 ja -60 luvut, silloin yhtiöiden
omistajille riitti kun osakkeesta sai osinkoa ja yhtiöiden johtajat olivat tyytyväisiä alle kymmenen prosentin pääoman tuottoon. Osakeyhtiöiden kvartaali oli sama mikä se on talonpojilla vieläkin, sukupolvi tai 25 vuotta. Silloin politiikassakin vallitsi vielä demokratia ja
erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset olivat voimissaan.
Joskus pari- kolmekymmentä vuotta sitten kaikki alkoi muuttua.
Osakkeen arvosta tuli kaikkien epäjumala, vain sillä tuntuu olevan
merkitystä. Siihen kun tuli mukaan vielä osakkeen hintaan sidotut
johdon optiot, niin valta olikin puhtaasti markkinavoimilla. Joskus
optioiden kalastusmielessä yhtiöiden johtaja ovat valmiit myymään
vaikka siemenperunat että jokin kolmenkuukauden jakso yhtiön taseessa saadaan näyttämään hyvältä.
Miten media sitten valtaansa käyttää? Se mukailee ja myötäilee
markkinavoimien tahtoa. Luo kansaan ja päättäjiin uskoa että on vain
yksi mahdollisuus. Koko Eurokriisin ajan media on myötäillyt kvartaalikapitalismin tahtoa pelottelemalla ja kauhukuvia maalaamalla,
mitä hirveää tapahtuu jos markkinat närkästyy. Esimerkiksi Kreikan
tai Kyproksen erottaminen toisi median tietojen mukaan kaikki vitsaukset lähes heinäsirkkaparvia myöten Eurooppaan, jos markkinoita
ei palvota. Kuitenkaan mitään maailmanloppua ei olisi tapahtunut
Kreikan erotessa.
Päinvastoin Kreikan kansa olisi pelastunut rajulla drakhman devalvaatiolla. Samalla syylliset, ahneet pankkiirit olisivat saaneet opetuksen, jos voitot ovat yksityisiä niin tappiot ei voi olla kansallisia.
Kaikki Euroopan johtajat, omat Katainen ja Urpilainen mukaan
luettuna kehuvat tehneensä hyviä päätöksiä kokouksissaan. Kuitenkaan viimeisen kolmen Eurokriisi vuoden aikana he eivät ole tehneet
yhtään oikeaa päätöstä, he ovat vain käyneet yönyli kestäneissä
kokouksissaan antamassa ”hyväksytään” leiman markkinavoimien
ja median heille esittämään ainoaan vaihtoehtoon.
Pekka Vilkuna
Maanomistajain Liiton hallituksen jäsen

Tvivelaktig demokrati
Jag har redan en längre tid tvingats följa med hur demokratin i Europa raseras eller åtminstone förlamas. Europa yvs över sin utvecklade demokrati gentemot utvecklingsländerna och länder med annat statsskick, men egentligen handlar det bara om en kuliss. Våra
länder och hela EU styrs av två ansiktslösa krafter, nämligen media
och kvartalskapitalismen.
Många av oss minns ännu 1950- och 60-talen då aktieägarna var
glada om de fick utdelning på sina aktier och företagsledarna nöjde
sig med en kapitalavkastning på mindre än tio procent. Aktiebolagens kvartal var detsamma som dagens lantbrukares, nämligen
en generation eller 25 år. På den tiden präglades politiken ännu av
demokrati och samhället av åsiktsvariation.
För några decennier sedan började förändringens vindar blåsa.
Aktievärdet blev en avgud och det enda saliggörande. När optionerna, som var bundna till aktiekurserna, kom in i bilden lades all
makt i händerna på marknadskrafterna. Optionerna har medfört att
vissa företagsledare är beredda att göra nästan vad som helst, till
exempel sälja ”sättpotatisen”, för att få företagets kvartalsrapport
att se bra ut.
Hur använder media sin makt? Genom att dansa efter marknadskrafternas pipa! Media invaggar folket och beslutsfattarna i den
falska tron att det inte finns några alternativ. Under hela eurokrisen
har media följt kvartalskapitalismens vilja genom att måla upp olika
skräckscenarier för hur det kan gå om marknaden rubbas. Enligt media skulle till exempel uteslutandet av Grekland eller Cypern ur den
monetära unionen få fasansfulla konsekvenser för hela Europa. Om
marknaden förbisågs skulle vår världsdel invaderas av gräshoppssvärmar och andra ohyggligheter. Verkligheten är en annan. Ett grekiskt utträde ur eurogruppen hade nog inte rubbat världsordningen.
Utträdet och en devalvering av drakman skulle dels ha räddat den
grekiska ekonomin, dels ha lärt de giriga bankirer en läxa. Om vinsterna är privata kan förlusterna inte vara gemensamma.
Alla europeiska ledare, inklusive Katainen och Urpilainen, yvs över
sina förträffliga beslut, men under de tre senaste åren har de inte
fattat ett enda riktigt beslut. Ledarna åker på dygnslånga möten
vid vilka de slår en godkänt-stämpel på marknadens och medias
alternativlösa utkast.
Pekka Vilkuna
Styrelseledamot i Jordägarnas Förbund

Painopaikka: Lönnberg Painot Oy

Paperi: MultiOffset 120 g | ISSN 0355-0478
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Uusi metsätuholaki
lausuntokierroksella
Esitys uudeksi laiksi metsätuhojen
torjunnasta on lähtenyt lausuntokierroksille. Lain tehtävä on turvata
metsien hyvä terveydentila ennen
kaikkea torjumalla hyönteistuhoja.
Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran
sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia.
Uudessa laissa säilyisi velvoite
poistaa tuore mänty- ja kuusipuutavara hakkuupaikalta ja välivarastosta. Kuusipuutavara pitäisi kuljettaa
pois jonkin verran nykyistä aikaisemmin, koska lämpimät keväät
ovat aikaistaneet tuhohyönteisten
parveilua.
Muutokset kohdennetaan erityisesti eteläisimpään Suomeen, jossa
riskit ovat suurimmat.

GTK:lle ei tutkimuslupaa
Käsivarren Lappiin
Metsähallitus ei myönnä Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) tutkimuslupaa Käsivarren
Lappiin. Metsähallitus katsoo, että GTK:n
suunnitelmat vastaavat laajuudeltaan ja toimiltaan malminetsintää, jolloin pelkkä maanomistajan lupa ei riitä.
Lupaprosessi kesti pitkään, sillä Työ- ja
elinkeinoministeriön (TEM) ja Turvallisuus ja

kemikaaliviraston (Tukes) kuulemisen lisäksi
Metsähallitus kutsui GTK:n ja Saamelaiskäräjät maaliskuussa asiaa koskeviin yhteisiin
neuvotteluihin.
GTK:n tutkimukset saattavat viivästyä merkittävästi, sillä Tukesissa on ruuhkaa useiden
malminetsintähakemusten takia.

...
4
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Kuva Stock.xchng

Hallitus on päättänyt, että mehiläistalouden
kansallista tukea maksetaan 21,50 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti. Mehiläistalouden pesäkohtaista
tukea maksetaan arviolta 23 000 mehiläisyhteiskunnalle, yhteensä noin puolen miljoonan
euron arvosta.
Saadakseen tukea mehiläistarhaajalla on
oltava hallinnassaan vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhdyskuntaa. Lisäksi hänen on pitänyt saada myyntituloja mehiläistaloudesta.
mmm.fi

Puuaineksesta puolet
menee polttoon

...

Farmarin Leader-teltta
kokoaa yrityksiä
Farmari-näyttelyyn Seinäjoelle nousee 3.−6. heinäkuuta 900 neliön
Leader-teltta, joka kokoaa yhteen
Leader-rahoitusta saaneita yrityksiä
eri puolilta Suomea. Noin 40 tuotteitaan ja palveluitaan markkinoivaa
yrittäjää on saanut tukea muun muassa investointeihin, kehittämiseen ja
työntekijöiden palkkaamiseen oman
toiminta-alueensa Leader-ryhmältä.
Teltan toiseen päätyyn rakentuu
165 neliön kokoinen ympäristöosio,
jossa esitellään työtä, jota on tehty
ympäristöhankkeissa tai muissa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvissä ympäristötoimenpiteissä.

Kansallista
tukea mehiläistaloudelle

Kuva Stock.xchng

Lyhyesti

Viemäriä ei kannata
kaivaa joka paikkaan

Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet
vuonna 2011. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 22 prosenttia,
sahatavaraan 12, puulevyihin 3 sekä vientimassoihin 6 prosenttia
puuaineksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen metsätilinpidon
puun käyttötaseesta ja massataseesta.
50

Miljoona tonnia kuiva-ainetta
Puujätteet
Puu muuhun
käyttöön
Polttoaineeksi
Paperi ja
kartonki
Massat vientiin
Vaneri ja muut
levyt
Sahatavara
Vientiraakapuu

40

Viemäröinti on pitkäikäinen investointi, jonka tarve ja edellytykset
tulisi arvioida ennakoiden ja kokonaisvaltaisesti.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämää uutta työkalua voidaan hyödyntää hajaasutusalueen vesihuollon ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisessa.
Tuoreen selvityksen mukaan yhteinen viemäriverkosto muodostuu kiinteistökohtaista
järjestelmää edullisemmaksi, kun kyläalueen
rakennustiheys on yli 20–30 rakennusta neliökilometrillä ja verkoston kaivaminen on helppoa. Verkostoon liitettävien rakennusten etäisyyden tulisi olla keskimäärin alle 225 metriä.
Vaikeasti kaivettavilla kallioisilla alueilla
vaaditaan yli 40–60 rakennusta neliökilometrillä, jolloin rakennusten välisen etäisyyden
tulisi olla enintään 160 metriä.

Rakennustiheys ja kustannukset eivät kuitenkaan ole ainoat kriteerit vesihuoltoratkaisun valinnassa. Ensisijaista on laadukkaan
ja riittävän talousveden saanti sekä mahdollisuus jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn.
Kiinteistökohtaiseen ratkaisuun ei voida aina
päätyä, vaikka se olisi kustannuksiltaan kannattavin vaihtoehto.
Lisätietoja: Haja-asutusalueen
yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut
vuoteen 2030 -julkaisu,
www.ymparisto.fi//default.
asp?contentid=431400&lan=FI>
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Puuaineksen sitoutuminen tuotteisiin vuosina 1990–2011
Polttoainekäytön suuri osuus johtuu pääasiassa metsäteollisuuden puuainesjäämien kuten kuoren ja jäteliemien poltosta. Osuudet eivät ole viime vuosina
merkittävästi vaihdelleet, vaikka polton osuutta on kasvattanut myös metsähakkeen lisääntynyt käyttö energiantuotannossa.

Metsätalouden
kannattavuus heikkeni
Metsätalouden tulosta ja kannattavuutta kuvaavat mittarit olivat laskusuunnassa vuonna
2012. Ennakkotietojen mukaan bruttokantorahatulot laskivat 6 prosenttia alle 1,8 miljardiin
euroon ja yksityismetsien liiketulos jäi 83 euroon hehtaarilta.
Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 1,4 miljardia euroa (–6 %), ja metsäteollisuuden ja valtion yhteensä 0,33 miljardia
euroa (–2 %). Sekä yksityismetsätalouden että
metsäteollisuuden ja valtion tuloissa kuusitukista ja -kuitupuusta saadut tulot laskivat suhteellisesti eniten.
Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos laski ennakkotietojen mukaan 83 euroon
hehtaarilta. Edellisvuoteen verrattuna tulos oli
reaalisesti 8 euroa hehtaarilta huonompi, kun
rahanarvon muutos laskettiin elinkustannusindeksillä.
www.metla.fi/metinfo/tilasto/
kannattavuus/
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Teksti Tuija Nummela

kysymystä

Edunvalvonnassa

1. Puumarkkinat.fi -verkkopalvelu on puukaupan uusi sähköinen markkinapaikka. Mitä hyötyä siitä on ja miten se toimii?
Puumarkkinat.fi -verkkopalvelun tavoitteena on lisätä puumarkkinoiden toimivuutta ja avoimuutta sekä vähentää kustannuksia.
Puunostajat voivat rekisteröityä verkkopalvelun käyttäjiksi.
Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen myyntikohteet
esitetään verkkopalvelussa metsänomistajan suostumuksella.
Jatkossa metsänomistaja voi myös itse pistää kohteitaan myyntiin
palvelun kautta.
Rekisteröityneet puun ostajat voivat seurata tarjontaa reaaliajassa ja poimia kiinnostavat kohteet tarkempaan tarkasteluun ja
tehdä kohteesta tarjouksen. Metsänomistajat puolestaan voivat
seurata oman alueensa hintatietoja ja ottaa vastaan tarjouksia.

riittää työsarkaa

Maanomistajain Liiton vuosikokous ja Rakennushistoriallisen jaoksen yleinen kokous
pidettiin Mariella-laivalla maaliskuussa ennen Ruotsin matkalle lähtöä.

R

Lehtiuudistus onnistui

akennushistoriallisen jaoksen kokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2012 toiminta- ja talouskatsaus. Tärkeimmäksi
vaikuttamishankkeeksi todettiin korjausrakentamisen
energiatehokkuuden lainsäädäntö.
Aihe on ollut vahvasti esillä kevään rakennushistoriallisessa seminaarissa, Maanomistaja-lehdessä ja eurooppalaisilla
foorumeilla. Konkreettisesti lainsäädäntöön on vaikutettu tapaamalla alan johtavia virkamiehiä, antamalla lausunto lakiluonnoksesta ja asiantuntijakuulemisessa eduskunnan talousvaliokunnassa sekä muulla yhteydenpidolla kansanedustajiin.
Kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmassa korjausrakentaminen ja energiatehokkuus ovat edelleen painopistealueita. Ensi vuoden keväänä järjestetään jälleen korkeatasoinen rakennushistoriallinen seminaari.
Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan European Historic
Houses (EHH) -järjestön kanssa osallistumalla tapahtumiin
ja välittämällä tietoa Euroopasta muun muassa Maanomistaja-lehdessä.

Maanomistajain Liiton vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus.
Vuoden näkyvin merkkipaalu oli Maanomistaja-lehden
ulkoasun muutos aikakauslehtityyppiseksi. Uudistusta on
pidetty onnistuneena ja yhdistyksen ilmeeseen ja toimintatapaan sopivana.

Maanomistajain Liitolla on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on Wildlife Estates -tunnuksen vakiinnuttaminen
Suomeen vuosina 2012–2013. Liiton tavoitteena on erityisesti
yksityisten tilojen saaminen toimintaan mukaan.
ELO:n hankevastaava Francesco Kinsky dal Borgo luennoi
aiheesta vuosikokousseminaarissa. Hän osallistui myös yhteistyöryhmän tapaamiseen ja vieraili hankkeesta kiinnostuneilla tiloilla.

Metsälain ja kalastuslain muutokset puhuttivat

Uusia jäseniä hallitukseen

Kokoukselle esiteltiin liiton lausunto metsälain uudistamisesta. Uudistus herätti kysymyksiä muun muassa metsän tulevasta vakuusarvosta.
Toinen tärkeä keskusteluteema liittyi vesialueisiin ja niiden arvoon erityisesti perintö- ja lahjaverotuksessa. Tässä on ilmennyt epäkohtia, joihin katsottiin tarpeelliseksi
puuttua. Myös kalastuslain uudistuksessa on esillä monia
seikkoja, jotka koskevat vesialueiden omistajia ja heidän oikeuksiaan.

Jaoksen hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä. Ulla Tillander-Godenhielm on tunnettu Fabergé-asiantuntija, neljännen
polven kultaseppä ja filosofian tohtori. Harri Männistö on
työskennellyt aiemmin Nokialla eri tehtävissä. Tällä hetkellä
hän toimii mm. bisnesenkelinä start-up yrityksissä. Molemmilla uusilla hallituksen jäsenillä on vanhoja rakennuksia,
joissa on mielenkiintoisia korjaushankkeita.
Hallituksessa jatkavat edelleen Hannele Helkama-Rågård,
Henrik Creutz, Thomas Frankenhaeuser ja Peter Storsjö.
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Kulta

- ikuisesti
kestävä
valo
Energiapuu
puhuttaa
metsänomistajia

TEEMANA

Uusiutuva
energia

Hakkeesta lämpöä ja tuulesta valoa
Vanha tullimylly jauhaa sähköä
perhehoitokodille

Ulla TillanderGodenhielm
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LIITTEENÄ

Viljelijä
- vaikuta
kaavantekoon

Pariisinvoita
&
Kevätretkellä
punaista Savon
Salanovaa
Pariisissa

Kuva Janne Lehtinen

Wildlife Estates -tunnus hanke jatkuu

Metsälain muutos
oikeansuuntainen

Maanomistajain Liiton mukaan uuteen metsälakiin ehdotetut
muutokset ovat pääosin myönteisiä ja lisäävät perustellulla
tavalla metsänomistajan päätäntävaltaa.
Metsälakia on syytä soveltaa myös oikeusvaikutteisen
yleiskaavan virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla, liitto toteaa lausunnossaan.
Puunkorjuun ja metsän uudistamisen sääntely on liiton
mielestä menossa oikeaan suuntaan. On hyvä, että sitovista
ikä- ja järeysvaatimuksista luovutaan ja lisätään metsänomistajan valinnanvapautta ja harkintavaltaa metsänkasvatuksessa. Myönteistä on myös puulajivalikoiman laajeneminen. Se
lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja mahdollisesti tasapainottaa ilmastonmuutoksen seurauksia.
Liitto korostaa, että monimuotoisuuden säilyttäminen ja
erityisen tärkeiden elinympäristöjen turvaaminen on koko
yhteiskunnan velvollisuus. Siitä aiheutuva taloudellinen taakka on jaettava tasan eikä jätettävä yksin metsänomistajan
harteille.
Lausunto löytyy kokonaisuudessaan liiton kotisivuilta

ENERGIAMÄÄRÄYSTEN PURISTUKSESSA

Harri Männistö

BRYSSELIN VIHREÄ VIIKKO

LIPERIN KUNTA SELVITTÄÄ VILJELIJÖIDEN KAAVOITUSTOIVEET
ARVIOINTIKESKUS MAANOMISTAJAN TUKENA
HAASTATTELUSSA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERI | RAKENNUSHISTORIALLINEN SEMINAARI | KEVÄTKOKOUKSET
PERINNETALON MAALIT | RAKENNUSHISTORIALLINEN SEMINAARI

ELÄKÖÖN RAKENNUS! |

EHHA:N YLEISKOKOUS

VIROSSA

|

MAATALOUDEN TULEVAISUUS

ON TEKNOLOGIASSA

www.maanomistajainliitto.fi

...

www.puumarkkinat.fi

2. Haluaisin tutustua autoillen Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Mistä saisin taustatietoa ja
vinkkejä reitin suunnitteluun?
Uudenmaan liitto on julkaissut monipuolisen Missä maat on mainioimmat -nimisen selvityksen Uudenmaan kulttuuriympäristöistä.
Lähes 300 uusmaalaisen arvoalueen joukossa on muun muassa
ruukkeja, viljelymaisemia ja maaseutuympäristöjä, rautatieympäristöjä, teollisuusmiljöitä, eri aikakausien erilaisia asuinalueita
sekä maanpuolustukseen ja merenkulkuun liittyviä alueita.
Missä maat on mainioimmat,
Uudenmaan liiton julkaisuja E 114–2012

...

www.uudenmaanliitto.fi

3. Milloin järjestetään tänä vuonna Loviisan Wanhat Talot
-tapahtuma?
Valtakunnalliset perinne- ja korjausrakentamisen päivät pidetään
elokuun 24.–25. päivinä klo 10–17. Tapahtuma avaa suurelle
yleisölle ovet sata vuotta vanhoihin yksityistaloihin ja koteihin
Loviisassa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös esimerkiksi
Aleksanterinpihan antiikkimarkkinat, Loviisanseudun Keräilijöiden
keräilymessut ja Laivasillan markkinat. Suosittu Tuottajatori, joka
keskittyy lähi- ja luomutuotteisiin, on laajempi kuin koskaan.

...

loviisanwanhattalot.fi
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Gimon kartanohotelli tarjosi maistuvan illallisen ja makoisat yöunet.

Gysinge
Vanhoja ruukkikylän rakennuksia on kunnostettu myymälä- ja
näyttelytiloiksi, joissa tapetit, maalit, listat ja monet muut materiaalit pääsevät oikeuksiinsa. Myymälästä ja verkkokaupasta voi
ostaa vanhoihin rakennuksiin sopivia rakennustarvikkeita. Lamppuja ja muuta pientä kotiin viemiseksi löytyikin.
Perinnerakentamiskeskusta on esitelty edellisessä
Maanomistajassa (1/2013). Lisätietoja www.gysinge.nu

Örbyhus
Historiallisissa tunnelmissa
Örbyhusin linnassa

Maanomistajain Liiton
kevätretki Ruotsiin

Tehokasta maataloutta
ja mahtavia linnoja
Maaliskuun hanget hohtivat, kun Maanomistajain Liiton retkikunnan
linja-auto kaarsi Tukholmasta kohti Uppsalaa ja sieltä Gysingen
perinnerakentamiskeskusta.

Teksti & kuvat Tuija Nummela
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Linnan omistavat siskokset Christina d’Otrante ja Charlotte von
Rosen, jonka puoliso Gérard de Roquette Buisson otti meidät
vastaan. Hän esitteli linnan historiaa, jonka eräs tunnetuimpia
vaiheita on Kustaa Vaasan pojan Erik IX:n vankeusaika ja myrkytyskuolema 1500-luvulla.
Eteisessä vieraita piti silmällä haarniska, jonka ohi kuljettiin portaikkoon, missä oli kaikkien omistajasukujen vaakunat 1300-luvulta alkaen. Yhteen linnan saleista on koottu metsästysaseita vuosisatojen varrelta. Nähtävillä oli myös esineistöä, joka liittyi kreivi Eric
von Roseniin. Hän lahjoitti vuonna 1918 lentokoneen Suomelle ja
sitä konetta pidetään Suomen ilmavoimien ensimmäisenä lentokoneena. Erik von Rosen oli Örbyhusin silloisen omistajan veljenpoika.
Örbyhus ei kuitenkaan ole pelkästään arvokas historiallinen monumentti vaan myös vakituisesti asuttu yksityiskoti.
Örbyhusin puutarhassa on Orangerie, jossa aikoinaan kasvoi
jopa trooppisia hedelmiä. Lämmitys hoidettiin kahdellatoista
kaakeliuunilla. Nykyään talvipuutarha on käytössä kesäaikaan.
Siellä järjestetään konsertteja ja taidenäyttelyitä. Myös Erik IX:n
vankilaan pääsee tutustumaan opastetuilla kierroksilla.

Gérard de Roquette Buisson (vas) esittelee Örbyhusin kultanahkaisia tapetteja Peter ja Ann Storsjölle.

Ruukkiperinne kunniassaan
Linnan karjarakennukset ovat golfklubin käytössä. Golfkentällä pääsee kiertämään linnan ympäristössä niin metsäisillä kuin
puistomaisilla viheriöillä. Aivan kentän vieressä on hotelli yövieraille, ja alueella on myös retkeilymaja.
Örbyhus on myös merkittävä osa alueen vahvaa ruukkiperinnettä. Rautaruukit ovat tuoneet huomattavaa vaurautta monelle
tilalle. Ruukit muodostavat historiallisen kokonaisuuden, jota nykyään hyödynnetään matkailussa.

Maanomistajain Liiton retkikunta Örbyhusin salissa.
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Teksti Juhani Krappe kuvat Pyry Krappe

Korjausrakentaminen
Kun tervaus
on suoritettu
oikeaoppisesti ja tervaa
on pinnalla tarpeeksi
paksu kalvo, tervattu
pinta menee krokotiilin
nahkaa muistuttavalle
kuviolle.
Seurasaaren
ulkomuseon
rakennuskokoelman
hoitovastuu on
rakennuskonservaattori
Jani Puhakalla.

Sjöön maatalouskoneet ovat tehokkaita ja uudenaikaisia. Leikkuupuimurin
edessä talonväkeä useammassa sukupolvessa kertomassa tilan toiminnasta.

Paljon tietoa Seurasaaren
rakennusten korjauksista

Sjöö

Seurasaaren ulkomuseo Helsingissä ei ole vain matkailukohde ja
kansakunnan muistin osa, vaan myös vanhojen rakennusten säilyttävän
korjauksen ja kansanrakentamisen tietotaitopankki.

Eturivin maataloutta Sjöössä
Sjöön linna on yksi Ruotsin suurvalta-ajan suurimpia ja parhaiten
säilyneitä rakennuksia. Linna on käytössä vain kesäaikaan.
Nykyään Sjöön sääntöperintötila on yksi Ruotsin suurimmista
maatiloista. Kokonaispinta-ala on noin 2500 hehtaaria, josta noin
1500 hehtaaria on peltoa. Pellot ovat kahdella eri tilalla, joiden välimatka on noin sata kilometriä. Ilmastollisesti välimatka on parisen viikkoa ja sen ansiosta peltotyöt voidaan tehdä samoilla koneilla molemmissa paikoissa. Tällä on mahdollista pitää koneisiin
sitoutunut pääoma kohtuullisena. Tärkeimmät viljelykasvit ovat
vehnä, ohra ja rapsi. Syysviljojen viljelyllä tasoitetaan työhuippuja.

S

Toimiva olkilämmitys

Rankat olosuhteet otettava huomioon

eurasaareen on siirretty museorakennuksia vuo-

samalla tavalla kuin kohde on aikanaan rakennettu.

desta 1909 saakka. Tällä hetkellä saarella on 87
eri maakunnille tyypillistä rakennusta 1600-luvun

Tietoa oppilaitoksille ja tutkijoille

lopulta 1900-luvulle. Viimeisin rakennus Maalahden kaupan

Tutkijat ja konservointi- sekä restaurointialan oppilaitokset pys-

aitta siirrettiin saarelle kymmenen vuotta sitten.

tyvät hyödyntämään Seurasaareen kertynyttä arvokasta tietoa.

– Vähemmän tunnettu, mutta arvokas osa Museoviraston
toimintaa on sata vuotta kestänyt korjaustöiden dokumentointi, joka on oleellinen osa rakennuskannan hoitoa, kertoo
rakennuskonservaattori Jani Puhakka.

– Tälle tiedolle voisi löytyä käyttöä laajemminkin, Puhakka
uskoo.
Saaren tietopankista löytyy vastaus esimerkiksi siihen,
kuinka kauan puukatteet kestävät tai kuinka usein perinnemaalilla maalattu talo on hyvä käsitellä uudelleen.

Carl Banér esitteli meille innostuneesti tilan olkilämmitysjärjestelmää. Olkikattilan teho on 800 kW ja sillä lämmitetään niin
tuotanto- kuin asuinrakennuksiakin sekä kuivatetaan viljaa. Oljet
paalataan omilta pelloilta kanttipaaleihin ja varastoidaan tilakeskuksessa suuressa harvaseinäisessä ladossa. Oljen määrä vuodessa on noin 700 tonnia.
Ladossa on 18 metriä pitkä kuljetinhihna, jolle nostetaan traktorilla 15 paalia kerrallaan. Paalit kulkevat automaattisesti silppurille, joka repii oljen sopivan mittaiseksi. Silppu imetään putkea
pitkin erillisessä lämpökeskuksessa sijaitsevaan kattilaan.
Lämpöputkistoa on yhteensä noin kilometri. Olkilämmitystä
käytetään myös viljan kuivaamiseen. Kuivurin kapasiteetti on
25 tonnia tunnissa. Kuivaus tapahtuu kahden lämmönvaihtimen
avulla, joiden teho on 600 kW. Suurimman tehontarpeen aikana
käy myös sarjaan kytketty öljypannu.
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Carl Banér esittelee Sjöön linnan historiaa. Katon uusimiseen kuluu kuparia
17 000 kiloa.

Saaren rakennuksia hoitavan ryhmän mukaan korjaustyöt

Puhakka on Seurasaaren rakennuskonservointikeskuksen vas-

kiinnostavat erittäin paljon museovieraita. Tämä pyritään

taava konservaattori. Isommassa kokonaisuudessa Seurasaa-

ottamaan huomioon aikaisempaa paremmin lisäämällä info-

ren kolmimiehinen työryhmä on osa Museoviraston kulttuuriym-

tauluja ja näyttelyjä meneillään olevista Museorakennusten

päristön hoidon osastoa (KYH), jossa toimii restaurointiyksikkö.

konservointihankkeista.

Restaurointiyksikkö vastaa kokonaisuudessaan viraston

– Seurasaaren konservointikeskukseen vuosien aikana

omistaman rakennuskannan hoidosta, kuten myös Seurasaa-

kertynyt tieto on tutkijoiden lisäksi alan koulutusta antavien

ren ulkomuseon rakennuskokoelmasta.

oppilaitosten käytössä.

– Museorakennuksen kunnossapito on verrattavissa missä
tahansa sijaitsevan arvorakennuksen hoitoon, miettii Jani
Puhakka.
Ulkomuseon olosuhteet ovat hänen mukaansa erittäin ran-

Oppilaitosten vierailevat ryhmät voivat esittää toivomuksen,
mitä aihepiiriä vierailulla käsitellään.
Keinoja saada tieto myös yksittäisten rakentajan käyttöön
on pohdittu.

kat ja vuotuinen matkailijakunta kuluttaa myös rakennuksia.

– Yhtenä vaihtoehtona on mietitty korjaustiedon kokoamis-

– Suurin ero on kuitenkin se, että saaren talot ovat museo-

ta julkaisuksi. Toinen mahdollisuus oliksi vuotuisten vanhojen

esineitä, jossa ei asuta. Nykyiset rakennusmääräykset eivät

rakennusten säilyttämiseen ja korjaamiseen keskittyvien päi-

tällöin rajoita museorakennuksia, vaan korjaustyö tehdään

vien järjestäminen Seurasaaressa.
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Hevonen voi olla laiduneläin toisen omistamalla maalla.
Highland Cattle -karja soveltuu mainiosti Suomen oloihin ja viihtyy ulkona myös talvella.

Laidunnusta
muiden mailla

Nykyään on hyvin yleistä, että laidunnusta tarvitsevat luonnonhoitoalueet ja niille sopivat
laiduneläimet eivät ole saman ihmisen hallinnassa. Tämä ei ole kuitenkaan este luonnon
monimuotoisuuden hoitamiselle. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja avoimella suhtautumisella
päästään sopijaosapuolia tyydyttävään tulokseen.
Teksti Jari Ukkonen kuvat Airi Matila, Jari Ukkonen
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Työ, vastuu, kustannukset ja
tuet kohdistuvat laiduntajaan.

Lammaskatras tarvitsee pienemmän laidunalueen kuin liharotuinen nautalauma.

E

nnen kuin maanomistaja tarjoaa aluettaan laidunnettavaksi, hänen kannattaa pohtia laidunnusta eri näkökulmista.
Onko alue kyllin suuri laidunnettavaksi kesäkuusta syyskuuhun? Saako sinne aitaan sähkön? Mistä eläimet saavat juomavetensä? Millaisia kustannuksia syntyy vuotuisesta hoidosta ja
investoinneista?
Voiko alueelle hakea maatalouden erityisympäristötukea, joka
kattaisi kustannuksia? Hakeeko alueen omistaja vai laiduntaja
kyseistä tukea? Olenko todella valmis antamaan alueeni ulkopuoliselle laidunkäyttöön vähintään viideksi vuodeksi?

Kirjallinen sopimus
Eläintenomistaja arvioi luonnollisesti samoja näkökohtia. Yleinen käytäntö on, että alueen omistaja vuokraa alueen, jolloin työ,
vastuu, kustannukset ja tuet kohdistuvat laiduntajaan. Vuokra on
yleensä nimellinen, sillä laidunnuksen hyötynä maanomistaja saa
hoidetun ja monimuotoisen alueen vaivattomasti. Mahdollisesta

14
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Hyvin rakennettu aita on helppo huoltaa, ja se takaa turvallisen laidunnuksen.

vuokrasta on olemassa lukuisia käytäntöjä, ja ne sovitaan tapauskohtaisesti.
On myös mahdollista vuokrata laiduneläimet alueelleen. Tämä
on kuitenkin harvoin käytetty tapa eikä kovin käytännöllinen eläimiin ja aitaan kohdistuvien vastuukysymysten takia.
Sopimuksen laadinnassa kättä päälle -tapa on kohteliasta.
Nyrkkisääntö on kuitenkin se, että asiat kannattaa puida ennakkoon huolellisesti ja sopia kirjallisesti.

Riittävästi pohdintaa
Kun ehdotettu laidunalue kooltaan ja muilta perusvaatimuksiltaan vaikuttaa sopivalta ja yhteistyö mahdolliselta, sopijaosapuolien kannatta luodata peruskysymyksiä kuten alueen vuokraa ja
vastuukysymyksiä.
Osa asioista ovat sellaisia, joita ei osata eikä pystytä ottamaan
huomioon sopimuksen laadinnassa. Niitä varten kirjalliseen sopimukseen voidaan jättää jonkinlainen maininta poikkeustilanteita varten. Pääasia on, että molemmat osapuolet ovat varmasti

laidunnuksen aloitushetkellä tyytyväisiä yhteiseen sopimukseen.
Viisi vuotta on pitkä aika pitää jotain asiaa hampaankolossa.

Tarvitaan hyvä aita
Aita ja sen huolto on hyvä esimerkki kirjallisen sopimuksen sisällöstä, vastuista ja yllätyksiin varautumisesta. Laiduntaja tekee
aidan, huolehtii sen kunnosta, korjaa sen ja hankkii toimivan sähköpaimenen. Sähköpaimen menee rikki, kun ukkonen pamauttaa
paimenen päreiksi tai hirvi juoksee aidan rikki kahdesta kohdasta.
Karjankasvattaja asuu kymmenien kilometrien päässä. Kuinkas
nyt toimitaan?
Sopimus siirtää vastuun laiduntajalle, mutta olisi hyvä, jos alueen omistaja tai muu laitumen lähellä asuva henkilö osaisi liittää
langanpäät toisiinsa ja pistää pari tolppaa maahan.
Tällaisen asian sopiminen etukäteen tekee toiminnasta jouhevaa, varsinkin kun etäällä asuva karjankasvattaja muistaa jättää
toimivan aidankorjaussetin saataville.

Tässä olisi tarjolla hoitaja umpeenkasvaneen mökkirannan avartamiseen.

Tutustu eläimiin
Alueen omistaja on hyvä tutustuttaa laiduntaviin eläimiin. Tarvitaan myös yhteinen tavoite alueen hoidolle. Yhdessä kannattaa arvioida sitä, millaiseksi alue muuttuu laidunnuksen myötä. Alueen
pusikot vähenevät ja maisemat avartuvat, mutta viheriöivää pihanurmea tai köyhdytettyä vähäravinteista ketoa siitä tuskin tulee.
Vastuulliset kasvattajat asettavat eläinten hyvinvoinnin kaiken edelle. Luontoarvot ovat tärkeitä, mutta ne tulevat ikään kuin
bonuksena. Laidunnus on joka tapauksessa hyväksi luonnolle ja
eläimille eikä sen merkitystä henkiselle hyvinvoinnillemme tule
aliarvioida.
Reippaasti siis aitaa vetämään!

Kirjoittaja on karjankasvattaja Säkylästä. Hän on TEM:n
rahoittaman Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Luonto- ja
maisemapalvelut -teemaryhmän jäsen
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Country
Side
ELO – European
Landowners’
Organization

Maanomistaja
ennen

käännös Jari Leino kuva Country Side

Irlannin EU-puheenjohtajakausi

Kestävä tulevaisuus
Euroopan maataloudelle

M

eneillään oleva Irlannin kausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana osuu hyvin sopivaan aikaan, koska tänä
vuonna Irlanti juhlii 40-vuotista EU-jäsenyyttään. Irlanti
on EU:n puheenjohtajamaana jo seitsemättä kertaa.
EU:n tämänhetkisen vaikean taloustilanteen huomioon ottaen Irlannin puheenjohtajakauden pääteemoja ovat EU:n globaalin kilpailukyvyn parantaminen, talouskasvun edistäminen ja työpaikkojen luominen. Maataloudella tulee olemaan avainrooli pyrkiessämme luomaan
Eurooppa 2020 -strategian mukaista älykästä ja kestävää kasvua.
Irlannin maatalousministerinä olen kestävän maatalous- ja
elintarviketuotannon vankka kannattaja. Yksi tärkeimmistä haasteistamme tässä vähenevien luonnonvarojen maailmassa on ristiriitainen tavoite pyrkiä tuottamaan yhä enemmän ruokaa alati
kasvavalle väestölle ja samalla huolehtia ilmastonmuutoksen torjumisesta, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä ja vesivarojen hallinnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on pystyttävä
hyödyntämään viljelymaata aikaisempaa paremmin tuottaaksemme enemmän ruokaa samalla kun vähennämme ruuantuotannon
ympäristövaikutuksia.
Irlannin puheenjohtajuus osuu kriittiseen ajankohtaan maatalous- ja elintarvikesektorin kannalta. Sekä yhteisen maatalouspolitiikan että yhteisen kalastuspolitiikan uudistaminen ovat juuri nyt
keskustelun painopisteessä. Nyt tehtävillä päätöksillä tulee olemaan
kauaskantoiset vaikutukset, joten ne on tehtävä oikein ja ajoissa.
Oma kunnianhimoinen tavoitteeni CAP-uudistuksen suhteen on
saada neuvottelut valmiiksi kesäkuun lopussa päättyvän Irlannin
puheenjohtajakauden aikana. Neuvostossa on jo saatu paljon aikaan
Puolan, Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajakausilla. Nyt on vain
ratkaistava jäljellä olevat tekniset ja poliittiset kysymykset, jotka
ovat mielestäni ratkaistavissa, vaikka ne ovatkin luonteeltaan kaikkein vaikeimpia.
Lupaan omalta osaltani tehdä kaikkeni, jotta EU:n neuvosto pääsisi sopuun maatalousuudistuksesta, joka pystytään toteuttamaan
ajallaan ja joka turvaa EU:n maataloussektorin tulevan kehityksen.
Simon Coveney
Irlannin maatalousministeri

European
Landowners’
Organization
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Country Side on ELO:n kuukausittain julkaistava
jäsenlehti, jossa tiedotetaan liiton toiminnasta ja
maanomistusasioista EU:ssa. Lehti julkaistaan
englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi.

Sopu löytyi
maatalousneuvostossa
EU-maiden maatalousministerit pääsivät maaliskuun lopussa sopuun unionin maatalouspolitiikan uudistuksesta. Ministerien sopu noudattaa
pitkälti Irlannin aiemmin tekemää esitystä.
Kyseessä on vasta maatalousneuvoston
näkemys. Lopullisesti CAP-uudistuksen yksityiskohdat selviävät kevään aikana neuvoston,
EU-komission ja Euroopan parlamentin välisissä
neuvotteluissa
Maatalousneuvoston näkemyksen mukaan
sokerikiintiöt loppuisivat 2017. Tuotantoon sidotun tuen enimmäismäärä nousisi nykyisestä
kymmenestä prosentista 12 prosenttiin ja poikkeustapauksissa jopa sen yli. Viherryttämisessä
tarjotaan helpotusta pohjoisille alueille: kolmen
kasvin vaatimus koskisi vain 62 leveyspiirin eteläpuolisia alueita, eli käytännössä A ja B-alueita.
Ekologisen kesannon vaatimus on 5 prosenttia
pinta-alasta, mutta metsävaltaisissa kunnissa
sijaitsevat tilat saisivat poikkeuksen. Turvemaiden raivauskielto hylättiin odotetusti.

Lehden tiivistelmän voi lukea ELO:n
kotisivuilla www.elo.org josta löytyy
myös lehden tilauslomake.
Lehden hinta on 50 euroa/vuosikerta.

Hyvä lukija!

Löytyykö kirjahyllystänne tai vintin
kätköistä ”Maan luovuttajan opas”?
Liiton arkistoissa sitä ei valitettavasti ole ja
ottaisimme mielellämme lahjoituksen vastaan tai
lainaisimme kopioitavaksi.
PL 169, 01301 Vantaa
käyntiosoite Urheilutie 6 C, 09 1356 511
toimisto@maanomistajainliitto.fi

Päätoimittaja Ronan Girard,
Rue de Trèves 67, B - 1040 Bruxelles, Belgia.
Sähköposti countryside@elo.org,
puh. 0032 (0)2 234 30 00
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Euroopan
historialliset
kiinteistöt
European
Historic Houses

kom med !

Nuoret maanomistajat aktivoituvat

Unga jordägare aktiverar sig

Maanomistajain Liiton hallitus päätti helmikuun

Styrelsen för Jordägarnas förbund beslöt på sitt möte i

kokouksessaan perustaa nuorisojaoksen. Jaoksen

februari att tillsätta ett ugdomssektion. Sektionen har som

tarkoituksena on aktivoida Liiton 25–35 -vuotiasta

uppgift att aktivera förbundets medlemskår som är i åldern

jäsenistöä. Tavoitteena on järjestää workshoppeja,

25–35. Man strävar till att ordna workshops, seminarier

seminaareja ja opintokäyntejä aiheena esimerkiksi

och studiebesök som bl.a. berör jordägande, ungt

maanomistus, nuoret maaseutuyrittäjät ja

landsbydsföretagande och generationsväxlingsfrågor.

sukupolvenvaihdoskysymykset.

käännös Jari Leino kuva Europa Nostra Italy

Tule mukaan !

Sektionen skall också aktivera sig inom European

Jaos toimisi yhteistyössä myös European Landowners

Landowners organization (ELO) och inom Young Friends

Organisation (ELO) ja Young Friends on the Countryside

of the Countryside (YFCS). Styrelsen vill på detta sätt

(YFCS) kanssa. Näin Liiton hallitus haluaa vahvistaa

garantera återväxten inom jordägarna på alla nivåer. De

maanomistajuuden vahvistumista kaikilla tasoilla.

internationella kontakterna är också speciellt viktiga med

Kansainväliset kontaktit ovat erityisen tärkeitä ajatusten

tanke på utbyte av idéer och nytänkande.

vaihdossa ja uusien ideoiden löytämiseksi.

Som bäst samlar Alexander Aminoff (30) ihop unga

Alexander Aminoff (30) kerää parhaillaan nuoria jäseniä,

medlemmar som antingen vill vara med och bygga upp

jotka haluavat olla mukana suunnittelemassa jaoksen

programmet i sektionen eller personer som bara vill ha

toimintaa tai jotka haluavat lisätietoa toiminnasta.

mera information om verksamheten.

Ota yhteyttä Alexanderiin, jos olet kiinnostunut:
nuoret.maanomistajat@gmail.com
Kontakta Alexander om du är intresserad:
nuoret.maanomistajat@gmail.com

Kiitos

aktiivisuudesta!
Tammikuussa lähetetyn jäsenkirjeen mukana oli kyselylomake, jolla sai ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista,
pinta-aloista tai lähettää muita terveisiä. Vastauksia tuli mukava määrä.
Muutostietojen lisäksi saimme mm. ehdotuksia Maanomistaja-lehden juttuihin ja uusia jäseniä.

Kiitos kaikille vastaajille!

Seitsemän uhanalaisinta

E

uroopan johtava kulttuuriperintöyhdistys Europa Nostra on yhteistyössä
Euroopan investointipankin kanssa
käynnistänyt uuden Seitsemän uhanalaisinta -ohjelman, jonka tarkoituksena on
kartoittaa Euroopan uhanalaisia kulttuuriperintökohteita ja muistomerkkejä.
Ohjelma kannustaa julkisia ja yksityisiä
tahoja paikallisen, kansallisen ja Euroopan
laajuisen tason yhteistyöhön kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi näille kohteille.
– Kulttuuriperintö on Euroopan suurin
rikkaus, meidän raakaöljymme ja kultavarantomme. Kulttuuriperintömme on eurooppalaisen elämän suola, Euroopan sydän ja sielu, totesi Europa Nostran puheenjohtaja Plácido Domingo puheessaan.
Europa Nostra on tyytyväinen voidessaan yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa käynnistää Seitsemän
uhanalaisinta -ohjelman.
– Yhdessä tekemällä voimme saada aikaan Euroopan ainutlaatuisen kulttuuriperinnön todellisen renessanssin, Plácido
Domingo arvioi.
Euroopan investointipankin pääjohtajan Werner Hoyerin mukaan Euroopan
kulttuuriperinnön suojeleminen on valta-

va urakka, joka on kaikkien vastuulla.
– Euroopan investointipankin osuus
Seitsemän uhanalaisinta -ohjelmassa on
tarjota neuvoja siitä, miten tähän ohjelmaan valitut projektit voivat saada rahoitusta, Hoyer kertoi.

Tilaisuudessa 30 palkitun joukosta valitaan kuusi pääpalkinnon saajaa sekä julkistetaan yleisön suosikkikohde. Yleisön
suosikin valintaan voi osallistua kuka tahansa nettisivulla

Baltian entisöintikohteita palkittiin

Tukea haetaan laajasti

Tämän vuoden kulttuuriperintöpalkinnon
saajat on julkistettu. Palkinnon sai 30 hanketta 200 ehdokkaan joukosta. Suomen
kolmesta ehdotuksesta yksikään ei päässyt palkinnoille.
Palkintoja jaettiin neljässä eri kategoriassa: suojelu, tutkimus, yksilön tai yhteisön
kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen.
Palkittujen entisöintikohteiden joukossa ovat muun muassa Tallinnan merimuseoksi restauroitu lentovenesatama ja Kuldigan vanha puutalokaupunki Latviassa.
Palkinnonjakoseremonia pidetään 16.
kesäkuuta Ateenassa Europa Nostran
50-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä. Tilaisuuteen osallistuvat Kreikan presidentti
Karolos Papoulias, komissaari Androulla
Vassiliou ja Europa Nostran puheenjohtaja, oopperalaulaja Plácido Domingo.

Kun seitsemän uhanalaisinta kohdetta on
valittu, asiantuntijat vierailevat kussakin
kohteessa käyden keskusteluja paikallisten toimijoiden kanssa. Tämän jälkeen
asiantuntijat ehdottavat realistista ja
kestävää toimintasuunnitelmaa kohteen
pelastamiseksi. Euroopan neuvoston kehityspankki CEB on yksi ohjelman tämän
vaiheen yhteistyökumppaneista.
Toimintasuunnitelmiin sisältyy neuvoja siitä, miten kohteen pelastamiseksi
olisi saatavissa rahoitusta esimerkiksi EUrahoituksen, Euroopan investointipankin
tai CEB-kehityspankin lainojen kautta.
Viimeisessä vaiheessa Europa Nostran
kattava järjestöverkosto pyrkii jalkauttamaan paikalliset yhteisöt sekä julkiset ja yksityiset toimijat tukemaan valitun uhanalaisen kulttuuriperintökohteen pelastustyötä.

vote.europanostra.org/

www.europanostra.org/7-most-endangered/

Jäsentietoja voi päivittää jatkuvasti kotisivuillamme www.maanomistajainliitto.fi kohdassa ”Jäsenyys”.
Yhteyttä voi ottaa myös toimistoon sähköpostilla toimisto@maanomistajainliitto.fi tai puhelimitse 09 1356 511
European Historic Houses
Associations
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www.europeanhistorichouses.eu
info@europeanhistorichouses.eu

Disclaimer - 67 rue de Trèves B-1040 Brussels
Tel +32 2 235 20 01 - Fax +32 2 234 30 09
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Puolusta etujasi maanomistajana
- pysy ajan tasalla!
www.maanomistajainliitto.fi

Asianajaja

Johan Bardy

Vanha Hämeenlinnantie 5,
Vanha asema PORVOO

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

KARTANOPUOTI - PANIMO

”Kukaan ei ole maanomistajan
puolella!” -lause on ote arkitodellisuudesta.
Maankäytön suunnittelijoiden pöytiin ei
kutsuta maanomistajien edustajia ja valmiisiin
ratkaisuihin vaikuttamisessa on lähes ainoa tie
tehdä valitus.
Maanomistajain Liitto on hereillä puolestasi.
Se kulkee askeleen edellä antamalla lausuntoja
maanomistusta koskevien lakien valmisteluun
ja auttaa maanomistukseen liittyvissä
kysymyksissä.
Toivomme, että mahdollisimman moni löytää
Maanomistajain Liiton, jäsenmäärän kasvu lisää
painoarvoa.
Sinulla on liiton jäsenä tärkeä tehtävä; anna
sivun 23 kuponki naapurillesi, tuttavallesi niin hän voi liittyä liiton jäseneksi tai hankkia
lisätietoa liiton toiminnasta.

www.malmgard.fi

Jäsenedut

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖOIKEUS (MM. MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET)
• RIITA-ASIAT (MM. ASUNTOKAUPPA-ASIAT JA RAKENTAMISOIKEUS)
• SOPIMUSOIKEUS (SOPIMUSTEN LAADINTA JA TARKASTUS)
• YHTIÖOIKEUS JA LIIKEJURIDIIKKA
• KONKURSSI- JA VELKAJÄRJESTELYASIAT
• VAHINGONKORVAUSASIAT JA KULUTTAJASUOJA
• PERHE- JA PERINTÖOIKEUS
• RIKOSOIKEUS
•

Snellmaninkatu 25 A 3, 00170 Helsinki • info@advoline.fi
www.advoline.fi • puh. (09) 4289 0130 • fax 045 689 0881
Asianajaja, varatuomari Tatu Henriksson, puh. 045 130 0567
Varatuomari Alf Henriksson, puh. 050 303 1825

Korkein oikeus ja
Korkein hallinto-oikeus
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi

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

Puh. 040 707 4753
www.porvoonwanharautakauppa.fi

Oikeustapauksia

Jäsenetu
Arviointikeskus myöntää 10% alennuksen Maanomistajain
liiton jäsenille useimmissa toimeksiannoissa.
Jäsenalennus myönnetään
esimerkiksi seuraavissa asioissa:
maataloustukiasiat | ympäristölupa-asiat
maa-ainesasiat | lunastusluvat
vesiasiat | suojeluasiat
kaava-asiat | arviointilausunnot
Alennusta ei myönnetä lunastus-toimituksissa
tai silloin, kun vakuutusyhtiö tai vastapuoli
korvaa oikeudenkäyntikuluja.
Alennus voi olla korkeintaan 505 euroa.
Saadakseen alennuksen jäsenyydestä on ilmoitettava
toimeksiantoa annettaessa.
Arviointikeskuksen perimä palkkio on verotuksessa
vähennyskelpoista, kun se kohdistuu elinkeinotoimintaan.
Palkkion lisäksi perittävä arvonlisävero on aina
vähennyskelpoinen maanomistajan itse maksamasta
arvonlisäverosta, mikäli tämä on arvonlisäverovelvollinen
Lisää tietoa Arviointikeskuksen palveluista
(020 7411 050) ja osoitteesta
www.arviointikeskus.fi

22.3.2013/998 KHO:2013:49
Maankäyttö ja rakentaminen - Maakuntakaava
- Vahvistaminen - Muutoksenhaku - Alistus - Jatkovalitus - Toimivalta - Tutkimatta jättäminen
Maakuntakaavaa ei voida jatkovalituksessa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle vaatia kumottavaksi laajemmin tai muilta osin kuin ympäristöministeriölle tehdyssä valituksessa. Asian
arviointiin ei vaikuta se seikka, että ympäristöministeriön tulee valituksista riippumatta vahvistusviranomaisena arvioida maakuntakaavan
lainmukaisuus ja tarvittaessa jättää maakuntakaava kokonaan tai osittain vahvistamatta.
Vaatimus päätöksen kumoamisesta vasta
korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyillä
perusteilla oli siten jätettävä tutkimatta.
Ympäristöministeriölle tehdyssä valituksessa vaadittu MY1-alueen rajauksen palauttaminen kaavan ehdotusvaiheen mukaiseksi ei
kuulunut ympäristöministeriön toimivaltaan,
vaan olisi tarkoittanut kaavan asiallista muuttamista. Kun kaava ei tältä osin ollut valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen,
ympäristöministeriön oli tullut hylätä valitus.
5.2.2013/424 KHO:2013:25
Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen Toimivalta - Rantavyöhyke - Ranta-alueen suunnittelutarve - Käyttötarkoituksen muuttaminen
- Talousrakennus - Asuinrakennus - Rakennuspaikka - Maankäytölliset ja ympäristölliset vaikutukset
Poikkeamishakemus ranta-alueen suunnittelutarpeesta koski talousrakennuksen rakennusluvalla rakennetun rakennuksen 113 kerrosneliömetrin suuruisen lämpöeristetyn tilan
käyttötarkoituksen muuttamista vapaa-ajan
asunnoksi. Hakemuksen mukaan käyttötarkoituksen muutos ei edellyttänyt rakentamistoimenpiteitä. Rakennus oli aikanaan rakennettu
sittemmin lohkomisen jälkeen kantatilalle jääneen asuinrakennuksen yhteyteen kuuluvana
talousrakennuksena.
Hakemuksen hyväksyminen olisi merkinnyt
uuden rantarakennuspaikan muodostumista.
Tässä tilanteessa hankkeessa oli maankäytöllisiltä ja ympäristöllisiltä vaikutuksiltaan kysymys maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2
momentin 1 kohdassa (132/1999) tarkoitetun
uuden rakennuksen rakentamisesta. Poikkeamistoimivalta oli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.
5.2.2013/423 KHO:2013:24
Nuoren viljelijän aloitustuki - Tilanpidosta vastaava maatalousyrittäjä - Tilanpidon aloittami-
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nen - Aikaisemmin harjoitettu maataloustoiminta - Tuen maksamisen keskeyttäminen - Tuen
myöntämisedellytys - Yhtiömuotoinen maatalouden harjoittaminen - Yrittäjätulo - Unionin
tuomioistuimen ratkaisu
Valittajalle oli hakemuksesta myönnetty nuoren viljelijän aloitustukea kotitilan hankinnan
perusteella. Tukiviranomainen oli myöhemmin
päättänyt tuen maksamisen keskeyttämisestä
sillä perusteella, että tuen myöntämisen edellytykset eivät olleet täyttyneet. Valittaja oli aikaisemmin ollut vähemmistöosakkaana ja toimitusjohtajana osakeyhtiössä, jonka toimialaan
oli kuulunut muun ohella lihasikojen kasvatus.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, onko valittajalle myönnetyn aloitustuen maksamisen keskeyttämisestä voitu päättää sillä perusteella, että valittajan tukihakemus olisi tullut aikaisemman
toiminnan perusteella hylätä, koska valittajan
ei voitu katsoa olevan maatalousyrittäjä, joka
ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi.
Saatuaan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun muun ohella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1698/2005 22 artiklan tulkinnasta
korkein hallinto-oikeus kumosi Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen ja maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnan aloitustuen maksamisen
keskeyttämistä koskevat valituksenalaiset
päätökset lainvastaisina.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
mukaan, kun aloitustuen myöntäminen osakeyhtiön osakkaana maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle edellytti muun
ohella määräysvallan hankkimista yhtiöstä, ei
valittajana asiassa olleella A:lla 30 prosentin
omistusosuuden perusteella ollut ollut riittävää määräysvaltaa X Oy:ssä. A:lla ei kyseisessä yhtiössä aikaisemmin toimiessaan ollut
omistusosuutensa tai muutenkaan asemansa
perusteella ollut sellaista tosiasiallista ja jatkuvaa päätäntävaltaa tilan ja sen hoidon suhteen,
että hänen olisi voitu katsoa jo yhtiössä toimiessaan ryhtyneen tilanpidosta vastaavaksi
maatalousyrittäjäksi. Se seikka, että A oli toiminut yhtiön toimitusjohtajana, ei antanut aihetta
arvioida asiaa toisin. Kun otettiin huomioon se,
että neuvoston asetuksen 22 artiklassa säädettyjä tukiedellytyksiä oli tarkasteltava yhdessä, myöskään A:n omistusosuutta vastaavalla
osuudella X Oy:n tuloista tai A:n yhtiöstä saamilla palkkatuloilla ei ollut asian arvioinnissa
ratkaisevaa ja itsenäistä merkitystä.
28.1.2013/307 KHO:2013:17
Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavaalue - Asemakaavamääräys - Yleisen alueen
toteuttamista koskeva suunnitelma - Maisematyölupa - Luvan tarve - Kunnallisasia

Vuonna 1994 vahvistetun asemakaavan mukaiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR-1) oli
kaavamääräyksen mukaan laadittava metsänhoitosuunnitelma. Aluetta oli hoidettava siten,
että edistetään luonnon monimuotoisuutta,
säilytetään vanhaa metsää ja alueen maisemallinen hahmo.
Ympäristötekninen lautakunta oli päätöksellään hyväksynyt aluetta koskevan metsäsuunnitelman. Kun otettiin huomioon lautakunnan
päätöksen sisältö sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n 1 momentti, lautakunnan päätöstä ei ollut pidettävä maankäyttö- ja
rakennuslain 90 §:n 4 momentissa tarkoitettuna yleisen alueen toteuttamista koskevana
suunnitelmana. Metsäsuunnitelman lainmukaisuus oli arvioitava tässä tapauksessa sen
mukaan, oliko suunnitelma muutoin vahvistetun asemakaavan mukainen. Metsäsuunnitelman kattaman alueen laajuuden vuoksi
suunnitelma oli kuitenkin tullut valmistella riittävässä vuorovaikutuksessa soveltuvin osin
kuten yleisen alueen toteuttamista koskeva
suunnitelma. Asiassa oli muutoin tullut menetellä siten kuin kuntalaissa säädetään.
Alueella tehtäviä hakkuita ei voitu pitää asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisina pelkästään sillä perusteella, että ne perustuivat
edellä mainittuun metsäsuunnitelmaan. Näin
ollen ja koska hakkuut tehtiin asemakaavaalueella, niihin oli hyväksytystä metsäsuunnitelmasta huolimatta tarvittaessa erikseen
haettava maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n
mukainen maisematyölupa.
25.1.2013/299 KHO:2013:15
Luonnonsuojelulain mukainen hävittämis- ja
heikentämiskielto - Lisääntymis- ja levähdyspaikka - EU-oikeudelliset velvoitteet - Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa - Pohjanlepakko - Rakennuksen purkaminen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
hylännyt kaupungin hakemuksen saada luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen
lupa poiketa saman pykälän 1 momentissa
tarkoitetusta uhanalaisen eläinlajin (pohjanlepakon) lisääntymis- ja levähdyspaikan suojelusta kaupungin omistaman, vuonna 1951
rakennetun rakennuksen purkamiseksi ja
tontin ottamiseksi asemakaavan mukaiseen
käyttöön asuinkerrostalojen korttelialueena.
Hallinto-oikeus on hylännyt kaupungin valituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä ja korkein hallinto-oikeus
sitä koskevan jatkovalituksen.
Asiaa ratkaistaessa tulivat sovellettaviksi
Suomea sitovat EU-oikeudelliset velvoitteet
uhanalaisten eläinlajien suojelusta. Oikeudellisessa harkinnassa oli otettava huomioon tähän liittyvän sääntelyn tarkoitus ja tavoitteet.
Vaikka lisääntymis- ja levähdyspaikan käsitteen sisältöä ei ole unionin eikä kansallisissa
säädöksissä tarkemmin määritelty, sitä kos-
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Maanomistajain liitto – Jordägarnas Förbund r.y.
keva suojelu on kuitenkin tarkoitettu toteutettavaksi tiukasti. Kanta, jonka mukaan ihmisen
asumia rakennuksia tai rakennuksia, joissa on
oleskellut ihmisiä, ei voitaisi pitää pohjanlepakon lisääntymispaikkoina, ei sovi yhteen
kysymyksessä olevan sääntelyn tavoitteen eli
pohjanlepakon ja muiden yhteisön tärkeinä pitämien lajien tiukan suojelun kanssa.
Luontodirektiivin 16 artiklassa säädetyt perusteet, joiden nojalla edellä mainittujen lajien
suojelusta voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa, on saatettu kansallisesti voimaan
luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin viittaussäännöksellä. Kaikkien luontodirektiivin 16
artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten
tulee täyttyä, jotta poikkeus voidaan myöntää.
Saadusta selvityksestä kävi ilmi, että ”lepakkotaloon” oli sen purkamisen vaihtoehtona
esitetty muuta korvaavaa toimintaa, esimerkiksi luonnosta ja ympäristöstä kertovan informaatiopisteen perustamista. Kun otettiin
huomioon kaupungin viranomaisen esittämät
vaihtoehtoiset, rakennuksen käytön pohjanlepakoiden lisääntymispaikkana turvaavat
ratkaisut, poikkeuksen myöntämiselle ei ollut
luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdassa ja
luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentissa tarkoitettua perustetta. Asiassa ei ollut kysymys
kaupungin velvoittamisesta rakennuksen säilyttämiseen vaan siitä, voitiinko kaupungille
myöntää poikkeus luonnonsuojelulain 49 §:n
1 momentissa säädetystä kiellosta.
Poikkeamislupa-asia ratkaistiin valituksessa esitettyjen perusteiden ja asiaa käsiteltäessä saadun selvityksen perusteella. Kaupunki voi hakea luonnonsuojelulain 49 §:n 3
momentin nojalla uudelleen poikkeamislupaa,
mikäli se arvioi luvan myöntämisen perusteiden muuttuneen.
25.1.2013/298 KHO:2013:14
Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeamisen
tarve - Rantavyöhykkeen suunnittelutarve Asuinrakennus - Maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen
- Sukupolvenvaihdos
Maa- ja metsätaloutta harjoittaneet puolisot
olivat siirtäneet sukupolvenvaihdoksena tilanpidon pojalleen. Maatilakokonaisuuteen
kuului useita tiloja, yhteiseltä pinta-alaltaan
noin 100 hehtaaria. Luopujat halusivat rakentaa itselleen pidättämälleen määräalalle,
sittemmin itsenäiseksi tilaksi lohotulle tilalle
asuinrakennuksen ja autokatoksen/varaston.
Lohkotilan rakennuspaikka sijaitsi noin 35
metrin etäisyydellä järven rannasta. Maatilan
tilakeskus sijaitsi noin 3 - 4 kilometrin etäisyydellä rakennuspaikasta.
Asiassa oli ratkaistavana, oliko kysymyksessä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n
3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu maa- ja
metsätalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen, joka ei edellytä poikkeusta

22

Ma anomistaja 1 | 13

saman pykälän 1 momentissa säädetystä rakentamisrajoituksesta.
Maatilatalouden sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tapahtuva rakentaminen voi sinänsä
olla maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 3
momentin poikkeussäännöksen 1 kohdassa
tarkoitettu rakentaminen koski kuitenkin vain
maa- ja metsätalouden harjoittamista varten
tarpeellista rakentamista. Pelkästään se seikka, että rakennushankkeeseen oli ryhdytty sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei merkinnyt
sitä, että rakennushankkeessa olisi kysymys
lainkohdan mukaisesta rakentamisesta. Kun
otettiin huomioon rantarakentamista koskevan
sääntelyn tavoitteena ollut tarkoitus varmistaa
kaikenlaisen uudisrakentamisen suunnitelmallisuus, arvioitaessa rakentamisen tarpeellisuutta oli kiinnitettävä huomiota myös siihen, kuinka
tarpeellista oli rakennushankkeen sijoittaminen
juuri rantavyöhykkeelle. Poikkeus oli tapauksen
olosuhteissa tarpeen. Äänestys 4 - 1.
25.1.2013/297 KHO:2013:13
Maankäyttö ja rakentaminen - Kaavan lainvoimaisuus - Kaavan täytäntöönpanokelpoisuus
- Rakennuslupa - Rantayleiskaava - Poikkeamisen tarve rannan suunnittelutarpeesta - Luottamuksensuoja
Rakennuspaikka sijaitsi rantavyöhykkeellä,
jolle kunta oli hyväksynyt rantayleiskaavan.
Rakennuspaikka sijoittui yleiskaavassa lomaasuntoalueeksi (RA) varatulle alueelle A, jonka
osalta kaavassa oli määrätty maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n 1 momentin nojalla sen
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena. Kaavapäätöksestä tehdyssä valituksessa vaadittiin alueen A vieressä sijaitsevalle alueelle B osoitettavaksi kaksi uutta
rakennuspaikkaa. Valituksen mukaan alueella
B oli virheellisen karttapohjan vuoksi katsottu
olevan uutta rakennusoikeutta vähentävänä
olemassa oleva rakennus, joka oikeastaan
sijaitsi viereisellä alueella A. Kunnanhallitus
oli selvitettyään hallinto-oikeudesta valituksen
laajuutta määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin nojalla yleiskaavan
tulemaan voimaan muun ohella alueen A osalta. Rakennustarkastaja oli myöntänyt X:lle
rakennusluvan kesämökin ja vajan rakentamiseen määräalalle alueesta A yleiskaavan RAalueelle. Naapurit hakivat muutosta rakennuslupapäätökseen.
Hallinto-oikeus kumosi rakennuslupapäätöksen antamisen jälkeen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen siltä osin kuin
se koski yleiskaavan alueita A ja B ja palautti
asian kumotulta osin kunnanvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksestä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Tämän jälkeen hallinto-oikeus valituksenalaisella päätöksellään kumosi rakennuslupapäätöksen ja hylkäsi X:n rakennuslupaha-

kemuksen. Päätöksensä perusteluissa halinto-oikeus totesi, että rakennuspaikka sijaitsi
alueella, jonka osalta rantayleiskaavaa koskeva päätös oli hallinto-oikeuden nyttemmin
lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä kumottu.
Koska alueella ei näin ollut voimassa olevaa
maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, rakennuslupaa ei
voitu myöntää ilman maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä tarkoitettua poikkeusta saman
lain 72 §:ssä säädetystä rajoituksesta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallintooikeudelle tehty kaavavalitus oli asiallisesti
kohdistunut selkeästi sekä alueelle A että
alueelle B osoitettuun rakentamiseen. Tähän
nähden kunnanhallituksen tulkinta valituksen
kohteesta oli ollut virheellinen. Kunnanhallituksen maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n
nojalla tekemä päätös, jolla rantayleiskaava oli
määrätty tulemaan voimaan, oli täytäntöönpanoa koskeva päätös. Tällaisella päätöksellä ei
ollut ratkaistu täytäntöön pantavan päätöksen
lainmukaisuutta, vaan lopullinen oikeustila ratkaistiin vasta muutoksenhakutuomioistuimen
kaavapäätöksestä tehtyihin valituksiin antamalla lainvoimaisella päätöksellä. Yleiskaavan perusteella myönnettävän rakennusluvan
saajan asemaa pyrittiin suojaamaan sillä, että
määräys kaavan tulemisesta voimaan ennen
lainvoimaisuutta voitiin antaa vain siltä osalta,
johon valitusten ei voitu katsoa kohdistuvan.
Kunnanhallituksen tekemä kaavan voimaantulopäätös ei sinällään kuitenkaan ollut luonteeltaan sellainen päätös, joka voisi antaa
rakennusluvan saajalle luottamuksensuojaa
rakennusluvan pysyvyyden suhteen, jos kaavavalitusten laajuutta oli tulkittu kunnassa virheellisesti. X:n valitus hylättiin. Äänestys 3 - 2.
15.1.2013/138 KHO:2013:3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Metsätalouden
pääomatulo - Metsävähennys - Metsäyhtymän
osakas - Yhtymäosuuden kauppa
Sisarukset olivat ostaneet vuonna 1995 isän
veljeltä veljesten yhdessä omistaman määräalan käsittävän metsäyhtymän puoliosuuden.
Tämän oston perusteella verotuksessa katsottiin metsäyhtymälle muodostuvan uutta metsävähennyspohjaa. Sisarukset ostivat vuonna
2007 isältään tämän omistaman metsäyhtymän puoliosuuden. Hallinto-oikeus katsoi metsäyhtymän valituksesta, että metsäyhtymälle
muodostui tällaisessa tilanteessa myös isältä ostetun yhtymäosuuden perusteella uutta
metsävähennyspohjaa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen, jonka mukaan metsäyhtymän
osakkaiden välistä yhtymäosuuden kauppaa
ei voida pitää metsävähennyspohjaan oikeuttavana, koska yhtymän metsän määrä ei tällaisessa sisäisessä kaupassa lisääntynyt.
Verovuosi 2007.

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

Toimisto PL 169, 01301 Vantaa
käyntiosoite Urheilutie 6 C
09 1356 511
toimisto@maanomistajainliitto.fi
www.maanomistajainliitto.fi
Toiminnanjohtaja Tuija Nummela

Jäseneksi
Maanomistajain Liiton jäseneksi
voi liittyä jokainen merkittävän
maa- tai metsätilan, omakotitontin,
liiketontin tai kesämökkipalstan
omistaja! Liitto auttaa jäseniään
maanomistukseen liittyvissä liittyvissä
kysymyksissä. Jäsenemme saavat
10 % alennuksen Arviointikeskuksen
lakiasia- ja kiinteistöarviointi
asiantuntijapalveluista. Jäsenmaksuun
sisältyy Maanomistajalehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Suomen Maanomistajain Liiton
jäsenet ovat samalla myös jäseniä
Euroopan maanomistajajärjestössä
ELO:ssa (European Landowners´
Organization), joka edustaa miljoonia
maanomistajia EU:n jäsenmaissa.

Puheenjohtaja
Eine Rosenberg-Riihimäki, Hartola
040 541 8084
eine.rosenberg.riihimaki@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Thomas Frankenhaeuser, Porvoo
040 5464 285
thomas.frankenhaeuser@kullogard.fi
Jäsenet
Henrik Creutz, Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi
Pekka Hintikka, Rautalampi
puh 0400 860 341
pekka.hintikka@pp1.netsor.fi
Janne Sankelo, Vaasa
puh 050 5120 519
janne.sankelo@eduskunta.fi
Peter Storsjö, Raasepori
puh 0500 504 229
peter.storsjo@nyby.fi
Pekka Vilkuna, Nivala
puh 050 5113 119
pekka.vilkuna@gmail.com

Rakennushistoriallinen jaos
Jaoksen tarkoituksena on toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden omistajien edunvalvontajärjestönä. Sen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka omistavat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
tai muutoin toimivat rakennushistoriallisen
perinnön vaalimistyössä. Osana jaoksen
kansainvälistä toimintaa Maanomistajain
Liitto on jäsenenä European Historic Houses Associations (EHH) -järjestössä.
Puheenjohtaja
Thomas Frankenhaeuser
Varapuheenjohtaja
Peter Storsjö
Jäsenet
Henrik Creutz
Hannele Helkama-Rågård
Harri Männistö
Ulla Tillander-Godenhielm

Liity verkkoon – Anslut dig till nätverket
Liiton jäsenenä vaikutat ja pysyt ajantasalla kiinteistö- ja maankäyttöä
koskevissa asioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
Som medlem kan du påverka och följa med ärenden som gäller fastighetsoch jordanvändning både på nationell och internationell nivå.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Kyllä, haluan liittyä Maanomistajain Liiton jäseneksi.
Jäsenmaksun 110 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Nimi / Namn

Jakeluosoite / Adress

Maanomistajain Liitto r.y.
Tunnus 5005145
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

E-mail
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KUVA: Janne Lehtinen
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