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LISÄÄ PÄÄTÖSVALTAA METSÄNOMISTAJALLE
Uusi metsälaki tuli voimaan tämän vuoden alusta. Uudistettu laki
lisää metsänomistajien valinnan vapautta metsiensä käsittelyssä.
Huomattavimmat muutokset laissa ovat uudistushakkuiden järeysja ikärajoitteiden poistuminen. Näin ollen kasvatushakkuiden harvennukset on mahdollista tehdä entistä voimakkaampina. Samoin
metsänomistajan on halutessaan mahdollista lyhentää kiertoaikaa
tasaikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa. Uusi metsälaki sallii
myös metsän kasvattamisen eri-ikäisrakenteisena.
Metsälain muuttuessa tuli tarpeelliseksi laatia uuteen metsälakiin pohjautuvat ohjeet metsän käsittelystä. Tapion johdolla on laadittu Hyvän metsänhoidon suositukset. Se on toimijoiden yhdessä
laatima vapaaehtoisesti noudatettava ohjeistus metsänhoidon ja
-käsittelyn perusteista ja menetelmistä. Kirja on tarkoitettu sekä
metsänomistajien että metsäammattilaisten käyttöön.
Muista ajankohtaisista metsäasioista kannattaa mainita valmisteilla oleva Kansallinen metsästrategia 2025. Strategian valmistelu
tapahtuu tämän vuoden aikana valtioneuvoston metsäpoliittisen selonteon 2050 ja eduskunnan kannanoton pohjalta.
Metsästrategian visio – Metsien kestävä käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde – tulee suoraan metsäpoliittisesta selonteosta. Selontekoon pohjautuen Maa- ja metsätalousministeriö laatii Kansallisen
metsästrategian 2025:n osallistavalla prosessilla. Se toimii jatkossa
Suomen kansallisena metsäohjelmana.
Metsäpoliittisessa selonteossa painotettiin mm. edellytysten luomista metsäalan yritysten uudistumiselle ja uusien kasvuyritysten
kehittymiselle sekä yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että julkisin varoin
rahoitettavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa tulee suunnata metsäalan uudistamiseen ja biotalouteen siirtymiseen. Lisäksi tärkeäksi
nähtiin markkinoiden toimivuuden parantaminen ja metsäluonnon
monimuotoisuuden turvaaminen.
Strategisiksi päämääriksi asetettiin, että
•
Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille
•
Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat
•
Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä
Kansallinen Metsästrategia 2025 -prosessi etenee tämän syksyn aikana niin, että se on valtioneuvoston käytössä marras-joulukuussa.
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Oikein hyvää syksyä Maanomistaja-lehden lukijoille!
Eine Rosenberg-Riihimäki
puheenjohtaja

Pääkirjoitus

ÖKADE VALMÖJLIGHETER FÖR SKOGSÄGARNA
Den reviderade skogslagen, som trädde i kraft i början av året, ger
skogsägarna friare händer i fråga om skogsvården. En av de viktigaste förändringarna i lagen är att begränsningarna gällande beståndets
grovlek och ålder vid förnyelseavverkning har avförts, vilket möjliggör
effektivare gallring vid beståndsvårdande avverkning. Den nya lagen
ger skogsägarna möjlighet att förkorta omloppstiden vid odling av
jämngammal skog. Lagen medger också odling av skog med varierande åldersstruktur.
Revideringen av skogslagen tarvade nya skogsvårdsrekommendationer. Boken Råd i god skogsvård, som är skriven av de centrala
branschaktörerna under ledning av Tapio, innehåller rekommendationer gällande bland annat skogsvårdsmetoderna. Boken är avsedd för
både skogsägare och ”skogsproffs”.
Bland de övriga aktualiteterna kan nämnas den Nationella skogsstrategin 2025, som bereds under innevarande år utgående från
statsrådets skogspolitiska redogörelse 2050 och riksdagens ställningstagande.
Visionen i skogsstrategin - Hållbar vård och användning av skogarna skapar ökad välfärd - är tagen ur den skogspolitiska redogörelsen. Den nationella skogsstrategin 2025 utarbetas på basis av
redogörelsen genom en så kallad engagerande process under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Strategin fungerar framöver
som Finlands nationella skogsprogram.
I den skogspolitiska redogörelsen betonas bland annat skapandet
av förutsättningar för branschföretagens förnyelse, för utveckling av
nya tillväxtföretag och för ett företagsmässigt och aktivt skogsbruk.
Enligt redogörelsen bör den offentligt finansierade FoU-verksamheten fokuseras så att den stödjer skogsbranschens förnyelse och
övergången till bioekonomi. I redogörelsen betonas även marknadens funktion och skogsnaturens biologiska mångfald.
De strategiska målen är att:
•
Finland utgör en konkurrenskraftig omgivning för skogsrelaterad affärsverksamhet.
•
Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras.
•
Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt.
Beredningen av den nationella skogsstrategin 2025 fortgår under
hösten. Målsättningen är att överlåta strategin till statsrådet i november eller december.
Med önskan om en riktigt skön och givande höst,
Eine Rosenberg-Riihimäki
Ordförande

PAINOPAIKKA: Lönnberg Painot Oy

Paperi: MultiOffset 120 g | ISSN 0355-0478
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KUVA Shutterstock

MAATALOUSALAN JULKAISUT
NYT VERKKOKAUPASTA
ProAgria on avannut uuden verkkokaupan,
josta voi tilata helposti ja nopeasti ilman
lähetyskuluja ammatti- ja harrastekirjoja.
Vuosittain ProAgrialta ilmestyy kuusi
maatalousalan kirjaa. Niitä painetaan yhteensä 55 000 kappaletta, joten jokaiselle
maatilayritykselle pitäisi riittää yksi kappale. Lisäksi verkkokaupasta voi ostaa järjestö- ja hopeatuotteita sekä vaatteita.
Verkkokauppa on osa ProAgrian sähköisten palvelujen kehitystä. Uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta www.proagriaverkkokauppa.fi

...

RESURSSIVIISAUTTA
MAANSIIRTOTOIMINTAAN
Suomessa käytetään vuosittain rekkakuormallinen maa-aineksia jokaista asukasta
kohti pelkästään julkisen sektorin rakentamiseen. Määrä on Euroopan korkeimpia.
Kierrätyskiviainesten määrä on kuitenkin
vain prosentin verran kaikesta käytetystä
kiviaineksesta, kun Saksassa hyödynnetään jopa 95 prosenttia uudelleen.
Jyvässeutu on herännyt tähän ongelmaan ja haluaa nyt Sitran tuella kehittyä
resurssiviisaammaksi ja edistää maamassojen kierrättämistä. Aihetta käsiteltiin elokuun lopulla tilaisuudessa, jonka järjestivät
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja Ramboll Oy yhteistyössä
Jyvässeudun maansiirtoalaan liittyvien toimijoiden kanssa.

...

OSALLISTU! KARTAT KIERTOON -KILPAILU
Maanmittauslaitos luopuu painettujen, suorien karttojen varastoinnista vuoden 2014
aikana ja luovuttaa karttoja uusiokäyttöön.
Kaikki Maanmittauslaitoksen käytöstä
poistettuja suoria karttoja hyödyntävät yhteisöt, yritykset, taitelijat ja askartelijat voivat nyt ottaa osaa myös kilpailuun.
Kartat kiertoon -kilpailun sarjoja on kaksi: toinen ammattilaisille ja toinen harrastelijoille.
Kilpailuun voi osallistua 13.10.2014
asti lähettämällä kuvailun ja valokuvia
teoksesta ja osallistujan yhteystiedot
sähköpostitse osoitteeseen mediapaja@
maanmittauslaitos.fi.
Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi
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Uhkaako tulva?

Euroopan
KULTTUURIPERINTÖPALKINNOT haussa
Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteiset kulttuuriperintöpalkinnot ovat haettavana. Haluaika päättyy 15. lokakuuta.
Tänä vuonna palkintoa voi hakea perinteisten hakukohteiden lisäksi aineetonta kulttuuriperintöä koskevalle toiminnalle
ja digitointihankkeille. Palkintoa voi edelleen hakea kulttuuriperintökohteen konservointihankkeelle, merkittävälle tutkimushankkeelle sekä yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle
omistautuneelle toiminnalle.
Kulttuuriperintökohteet voivat olla aineettoman kulttuuriperinnön ohella rakennuksia tai rakennelmia, teollista kulttuuriperintöä, maisemia, puistoja, puutarhoja, arkeologisia kohteita, taideteoksia tai kokoelmia.
Palkittujen joukosta valitaan kuusi Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi
palkituista valitaan nettiäänestyksen avulla yleisön suosikiksi.
Lisätietoa www.europanostra.fi, www.europanostra.org

Vantaan kaupunginmuseon ja virolaisen Padisen kunnan yhteistyöprojekti Padise-Vantaa
the Middle Ages Bridge on saanut vuoden 2014 Europa Nostran ja Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen erityismaininnan. Yhteiskuva virolaisista ja suomalaisista arkeologeista
Gubbackan kaivauksilla. Kuva: Vantaan kaupunginmuseo.

UUSI OPAS AUTTAA

Vuoden 2014 alusta alkaen poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien rakennus- ja
irtaimistovahinkojen korvaaminen on
muuttunut vakuutuspohjaiseksi. Valtio
ei enää korvaa vesistötulvista aiheutuvia
vahinkoja.
Kiinteistön omistajan kannattaa selvittää, onko kiinteistö rakennettu riittävän
korkealle, kattaako kiinteistön vakuutus
tulvavahingot ja miten tulviin voi varautua
omatoimisesti.

SYKE, Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö
ovat laatineet uuden oppaan alimmista
suositelluista rakentamiskorkeuksista.
Oppaan suositukset alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi ovat säilyneet pääosin entisellä tasollaan. Tavoitteena on, ettei rakennuksille aiheutuisi tulvavahinkoja kuin
keskimäärin kerran noin 100–200 vuodessa tai harvemmin esiintyvillä tulvilla.
Lisätietoja www.ymparisto.fi

Hallitus tehostaa
pohjavesien suojelua
Valtioneuvosto antoi elokuussa esityksen,
jossa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin lisätään uusi
pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä
suojelusuunnitelmia koskeva luku.
Suomessa on noin 6000 luokiteltua
pohjavesialuetta. Esityksen mukaan ne
luokiteltaisiin jatkossa 1-luokkaan (tärkeät
pohjavesialueet) ja 2-luokkaan (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet).
Nykyisen luokan III eli muut pohjavesialueet luokiteltaisiin uudestaan 1- tai
2-luokkaan tai poistettaisiin luokituksesta
riippuen siitä, soveltuvatko ne vedenhankintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus rajaisi ja luokittelisi pohjavesialueet kuten ennenkin.
Laissa säädettäisiin myös pohjavesialueista, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Tällaisia
ekosysteemejä voivat olla esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet. Näitä pohjavesialueita koskien otettaisiin käyttöön uusi
E-luokka.
Kunta voi jatkossakin laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman, joka laadittaisiin pohjavesialueelle tarve- ja riskiperusteisesti. Esityksen yhtenä tavoitteena on
selkiyttää pohjavesien suojelusuunnitelmien roolia vesienhoidon suunnittelussa.

KOSKEN TILA PALKITTIIN
WWF:n jakaman viljelijöiden ympäristöpalkinnon ovat voittaneet salolaiset Fredrik ja Helena von Limburg Stirum, jotka suojelevat maatilallaan
Kosken kartanossa kokonaisvaltaisesti Itämerta ja luonnon monimuotoisuutta.
Maatila sijaitsee Perniön Koskella, joka kuuluu Salon kaupunkiin.
Maatilan alasta 200 hehtaaria on peltoa, 80 hehtaaria luonnonlaidunta
ja yli tuhat hehtaaria metsää.
Tilan sata lehmää vasikoineen pitävät maiseman avoimena, auttavat
ottamaan uudelleen käyttöön vanhoja laitumia sekä hoitavat niittyjä,
rantoja, jokivartta ja metsämaata. Eri-ikäiset kosteikot muodostavat
arvokkaan verkoston, jossa monet lajit pystyvät hyödyntämään erilaisia

luonnonympäristöjä.
Luonnon monimuotoisuudelle on Kosken kartanossa annettu tilaa
myös metsien ja peltojen välisillä vaihettumisvyöhykkeillä, jotka tarjoavat arvokkaita piilo- ja ruokailupaikkoja monille riistaeläimille ja linnuille.
Tilan ympäristötyöhön kuuluvat lisäksi riistanhoito, ekosysteemipalveluiden edistäminen, FSC-metsäsertifiointi, jätevedenpuhdistus ja uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä.
Ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä ympäristöystävällisessä viljelyssä. WWF järjesti kilpailun yhdessä maataloustuottajajärjestöjen MTK:n ja SLC:n kanssa. Palkinto
jaetaan nyt viidettä kertaa.
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TEKSTI Maija Laurila ja Minna Pappila
KUVA Tuija Nummela

NIMITYKSIÄ

ESA HÄRMÄLÄ
METSÄHALLITUKSEN
TOIMITUSJOHTAJAKSI
Valtioneuvosto
on
nimittänyt
1.10.2014 lähtien Metsähallituksen
toimitusjohtajaksi agronomi Esa Härmälän.
Metsähallituksen toimitusjohtaja
vastaa Metsähallitukselle kuuluvien
julkisten hallintotehtävien hoidon
yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä.
Härmälä siirtyy Metsähallitukseen
työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikön tehtävästä.
Aikaisemmin hän on toiminut muun
muassa Euroopan lannoiteteollisuusyhdistyksen toimitusjohtajana sekä
MTK:n johtokunnan puheenjohtajana.
Valtionhallinnon kokemusta Härmälällä on myös vuosilta 1991–1994,
jolloin hän työskenteli pääministeri
Esko Ahon talouspoliittisena erityisavustajana ja ulkoasiainministeriössä EU-jäsenyysneuvottelijana.
Lisäksi hän on
toiminut erikoisavustajana Suomen EY-edustustossa Brysselissä vuosina
1984–1987.

LAURI PAKKA VALITTIIN
Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n
hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2014 alkaen varatuomari Lauri Pakan. Pakka on toiminut
aikaisemmin mm. TE-keskuksen lakimiehenä ja Arviointikeskuksen aluejohtajana Seinäjoella.
Toimitusjohtajana 17 vuotta toiminut OTK Aulikki Kiviranta ilmoitti aiemmin halustaan luopua toimitusjohtajan tehtävistä. Hän jatkaa kuitenkin
yhtiön palveluksessa vanhempana
neuvonantajana.
Arviointikeskus Oy on MTK:n ja
SLC:n omistama yhtiö. Yhtiön toimipaikat ovat Espoossa, Seinäjoella ja Oulussa.
Toimialueena on
koko Suomi.
Lisätietoja
www.arviointikeskus.fi

LUONNONARVOPANKKI

korvaamaan
ympäristöhaittoja?
Yhteiskunnallisesti välttämättömät hankkeet
aiheuttavat toisinaan kielteisiä vaikutuksia
luonnonarvoille. Esimerkiksi alueen
rakentaminen saattaa vähentää tai muuttaa
luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää s.14–17

Pellot entistä kauempana

Perinteisesti haittoja luonnonarvoille on pyritty sääntelemään
kielloilla tai lupa on myönnetty yhteiskunnallisilla perusteluilla.
Luonnonarvojen korvaamisella taas tarkoitetaan sitä, että
luonnonarvojen heikentymistä vähennetään tai korvataan samalla paikalla tai muualla konkreettisten toimien avulla. Tarkoituksena on korvata haittoja, joita monimuotoisuudelle on
syntynyt esimerkiksi infrastruktuurin rakentamisessa.
Yhtenä nousevana kompensaatiokeinona pidetään markkinalähtöistä luonnonarvopankkijärjestelmää.
Luonnonarvopankkiin kuuluvia alueita hoidetaan niin, että
sen luonnonarvot säilyvät ja kehittyvät. Kun alueen luonnonarvot ovat saavuttaneet tietyt kriteerit, maanomistaja voi myydä
alueestaan osuuksia esimerkiksi yritykselle, jonka toiminta vahingoittaa vastaavia luonnonarvoja jossain muualla.
Osuuksien hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä kannustaa maanomistajia tuottamaan
vapaaehtoisesti monimuotoisuutta ja erilaisia ekosysteemipalveluita ja lisää maanomistajien mahdollisuutta valita erilaisia
tapoja hoitaa tai käyttää alueitaan.
Suomessa luonnonarvopankkimekanismia voitaisiin käyttää
esimerkiksi suurten tie- tai kaivoshankkeiden suojelualueille
aiheuttamien haittojen korvaamiseen tai turvetuotannon haitallisten ympäristövaikutusten kompensointiin.
Lisätietoja www.syke.fi

Maatilojen koon kasvaessa myös etäisyydet tilakeskuksen ja pellon välillä ovat pidentyneet.
Voimakkainta muutos on ollut kotieläintiloilla. Uusia peltoja raivataan nyt keskimäärin kolmen
kilometrin päähän tilakeskukselta.
Vuosina 2000–2011 uusia peltoja raivattiin yli 95 000 hehtaaria. Raivattu lohko sijaitsee keskimäärin noin kolmen kilometrin päässä tilakeskukselta. Kaikki maatalouden tuotantosuunnat
ovat raivanneet peltoa, mutta voimakkaimmin raivaus on liittynyt maitotilojen rakennemuutokseen.
Tulokset selviävät Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tuoreesta Maatilojen
tilusrakenne ja pellonraivaus Suomessa 2000-luvulla -julkaisusta.

SUURET METSÄALUEET
menevät kaupaksi
Talouden epävarmuus näkyy kiinteistökaupassa, ilmenee Maanmittauslaitoksen alkuvuoden kiinteistökauppatilastosta. Esimerkiksi
rakentamattomien omakoti- ja kesämökkitonttien kauppa on ollut useita vuosia jyrkässä laskussa. Sen sijaan suuret metsäalueet
menevät hyvin kaupaksi.
Varsinkin Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa metsäyhtiöt ovat myyneet paljon isoja metsäalueita.
Metsämaan keskihinta alkuvuonna 2014 oli 2
570 euroa hehtaarilta. Puhtaita metsäkauppoja
tehtiin 15 prosenttia viime vuotta enemmän.
Kalleinta metsämaa oli Kanta-Hämeen maakunnassa, 5 400 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 900 euroa.
– Kesämökkien hinnat ovat hieman laskeneet.
Omakotitaloissa hintojen muutokset ovat pieniä,
summaa tilastoja koonnut johtava asiantuntija
Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta.
Lisätietoja www.maanmittauslaitos.fi

Valinnanvapaus
lisääntyy
jätevesiratkaisuissa

Kunnat ja vesihuoltolaitokset saavat käyttöönsä uusia keinoja, joilla voidaan vähentää vesihuollon riskejä ja parantaa muun muassa sadevesitulvien hallintaa taajamissa. Tätä koskevat
muutokset vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin tulivat voimaan syyskuun alussa.
Vesihuoltolain muutoksen jälkeen taajaman
ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei ole enää
tarpeen liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon,
jos sen vesihuolto on järjestetty asianmukai-

sesti ennen kuin kunta on päättänyt laitoksen
toiminta-alueesta.
Taajaman ulkopuolella kiinteistö voidaan
jättää liittämättä laitoksen viemäriin myös,
jos kiinteistöllä on vain kuivakäymälä. Tarkoituksena on, että laitos varmistaa kiinteistöjen
omistajien tarpeen ja halukkuuden vesihuoltoverkostoon liittymiseen ennen verkostojen
rakentamista.
Lisätietoja www.mmm.fi
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Kutsu

Inbjudan

Maanomistajain Liitto

Jordägarnas Förbund

SYYSKOKOUS

HÖSTMÖTET

Hallitus

Styrelsen

Esityslista ja muu kokousmateriaali on
saatavilla Liiton kotisivuilla
www.maanomistajainliitto.fi tai
paperikopiot voi pyytää Liiton toimistosta
puh 09 1356 511

Föredragningslistan och övrigt mötesmaterial
finns på Förbundets hemsida på adressen
www.maanomistajainliitto.fi eller
papperskopior kan beställas från Förbundets
kansli tfn 09 1356 511

Tervetuloa

Välkommen

pidetään tiistaina 28.10.2014 klo 14
Porvoossa Kiialan kartanossa, Kiialantie 77
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat

hålls tisdagen den 28.10.2014 kl. 14
i Borgå, Kiala Gård, Kialavägen 77
Mötet behandlar stadgeenliga
höstmötesärenden

Alennus Maanomistajain Liiton jäsenille

Rakennusperinteen Ystävät
jatkaa Iso-Puolalan
pitkää historiaa
Rakennusperinteen Ystävät ry on maan kattava yhdistys, joka yhdistää rakennusperinteen
vaalimisesta kiinnostuneita ihmisiä. Yhdistys on avoinna kaikille, jotka toimivat vanhojen
rakennusten parissa tai joita vanhat rakennukset muuten puhuttelevat.

ESPOO | SEINÄJOKI | OULU
TEKSTI JA KUVAT Juhani Krappe
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Toiminnanjohtaja Katariina Entonen iloitsee kaikesta, mikä vie talohanketta eteenpäin.
Iso-Puolalan sali on saanut takaisin alkuperäisen ilmeensä. Se palvelee jatkossa galleriatilana ja paikkana kokouksille sekä pienimuotoisille juhlille.

Y

Päärakennuksen kuisti on säilyttänyt 1800-luvun ilmeen
kiinteine penkkeineen ja patinoituine pintoineen.

hdistys perustettiin Billnäsissä vuonna 1997. Muutasijulkaisun, joka paneutuu perusteellisesti johonkin aiheeseen.
mien hiljaiselon vuosien jälkeen toiminta lähti tosi
Vuosijulkaisujen teemoista löytyvät muun muassa seuraavat:
mielessä käyntiin Turussa 2001.
Löylyn sylissä, Rosoa ja patinaa, Piuhat, röörit ja muut tilpehöörit,
Tuumaten ja maalaten sekä Uunin kupeessa.
– Sanonta ”tuumasta toimeen” pitää kohdallamme
Lehtien ilmestymisten väliin jäävät aukot täyttyvät kotisivulle
täysin paikkansa, sanoo toiminnanjohtaja Katariina Entonen.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhan rakennuspeja facebookiin päivitetyillä tiedoilla. Erityismaininnan ansaitsee
rinteen säilymistä, perinnerakentamisen taitojen ylläpitämistä
www.tuuma.net -sivuston linkkilista alan toimijoista.
ja tiedon soveltamista uudisYhdistys ison urakan edessä
rakentamiseen. Myös perinteisten rakennusmateriaalien
Rakennusperinteen Ystävät
Koskaan
ei
ole
myöhäistä
arvostuksen kohottaminen ja
ry vietti alkuvuotensa yhden
uusiokäyttö sisältyvät yhdisperustajansa, arkkitehti Teualoittaa tietojen kirjaamista,
tyksen tavoitteisiin.
vo Rankin toimiston tiloissa.
ja talon historiaa voi selvittää
Oma toimisto löytyi Turusta
– Lähtökohtainen ajatus on,
myös taaksepäin.
että vanhojen rakennusten
Iso-Puolalan talon sivurakorjauksella edistetään niiden
kennuksesta reilu kymmenen
käyttöä ja sitä, että vuosien
vuotta sitten.
– Iso-Puolalasta tuli oikea
varrella syntynyt omaleimaisuus ja tunnelma eivät katoa, Katariina Entonen tähdentää.
koti, kun yhdistys osti kiinteistön Turun kaupungilta viime vuoden elokuussa. Omaksi talo muuttuu, kun kauppasumma on kolTiedon jakaminen helpompaa
men vuoden kuluessa saatu kokoon.
Tuuma-lehden kautta yhdistys sai kanavan toteuttaa sääntöihin
– Yhdistys on ison, mutta arvoisensa urakan edessä, Katariina
merkittyä toiminnan tarkoitusta.
Entonen luonnehtii.
Painetun lehden valinta viestinnän perustaksi oli vuonna 2001
Iso-Puolala Turun Puolalanmäessä on yksi kaupungin vanhimitsestään selvää. Vuosien varrella verkkoviestintä on tullut oivakpia puutaloja. Kiinteistö on mainittu asiakirjoissa jo 1550-luvulla
si tueksi. Yhdistyksen kotisivujen ja sosiaalisen median kautta
ja nykyinen päärakennus 1770-luvulla. Vanhin osa taloa on holvitieto päivittyy nopeasti.
kellari, joka on ajoitettu 1700-luvulle.
Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä Tuuma saa seurakseen vuo– Pihapiiriä on täydennetty Turun palon 1827 tienoilla kahdes10
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Päärakennuksen huonokuntoinen nurkka korjattiin
ja kurssilaiset saivat paikan päällä esittää kysymyksiä työn suorittaneille restauroinnin ammattilaisille.

Iso-Puolalan vintin ikkunat on kunnostettu. Pihan
puolen ikkuna näyttää veikeältä hauskoine pikkuruutuineen, sillä aukko oli aiemmin peitetty levyllä.

sa osassa rakennetulla sivuasuinrakennuksella. Tulipalot ovat
kaupungin tapaan rasittaneet myös Iso-Puolalaa, joten talo on
menettänyt alkuperäisen umpipihansa.
Talon onneksi asukkaat ovat ollut vuokralaisia. Kiinnostusta ja
mahdollisuutta tilojen kunnostukseen ei ole ollut. Sen ansiosta ne
ovat säilyneet.

Talo täynnä yllätyksiä
Vanha talo on tulvillaan asumiskerrosten alle kätkeytyneitä asioita. Vanhimmat kerrokset löytyivät vintin ja komeroiden kätköistä. Uusimmat olivat suoraan silmien alla muun muassa lattioiden
muovimattoina.
– Rakennuskerrostumien selvittämiseksi päätalon lattioihin,
seiniin ja kattoon tehtiin tutkimusaukkoja. Näin saatiin selvitettyä, millaisia muutostöitä vuosien varrella on tehty, Katariina Entonen kertoo.
Iloisilta yllätyksiltä ei monien talkoiden jälkeen ole vältytty,
hyvänä esimerkkinä talon sali. Lastulevyjen alta paljastui hieno
palkkikatto, jonka vanha, hilseilevä liimamaalipinta hierrettiin
kiinni kostean sienen avulla.
– Alas lasketun katon lisäksi lisää sisäkorkeutta saliin tuli lattiasta, josta purettiin kuusi senttiä kerroksia pois.
Yllätyksiin on laskettava sekin, että viimeisen kerroksen alta
paljastui lattialankkuja peittävä valkoinen massa. Asia ei kuitenkaan ollut yhdistyksen puheenjohtajalle Viri Teppo-Pärnälle uusi
asia. Paksu liimatasoite saatiin liuottamalla pois.
Jatkossa sali toimii galleriatilana ja paikkana kokouksille ja pienimuotoisille juhlille.

Vanhassa talossa riittää korjauskohteita, jotka palvelevat samalla esimerkkinä oikeasta toteutustavasta.

LIITY JOUKKOOMME!
Rakennusperinteen Ystävät pyrkii
edistämään rakennusperinteen ja
perinteisten rakennustaitojen säilymistä.
Yhdistys haluaa myös edesauttaa tämän
tiedon soveltamista uudisrakentamiseen.
Toimintatapoina ovat muun
muassa julkaisujen tekeminen,
koulutus, neuvonta ja opintomatkojen
järjestäminen.
Tuuma-lehti ilmestyy kolmesti
vuodessa. Sen lisäksi jäsenet saavat
vuosijulkaisun, joka on laaja ja
perusteellinen katsaus yhteen teemaan.
Asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit
käsittelevät perinteisiä rakennustapoja
myös käytännön esimerkein aina uunien
huollosta pinkopahvin kiinnittämiseen
ja ikkunakitin teosta peltikaton
tervaamiseen.
Yhdistys on tarkoitettu kaikille
kiinnostuneille. Jäseniä on yli 2300.
Lisätietoja www.tuuma.net
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Iso-Puolalan kuisti kiinteine penkkeineen on säilynyt lähes
muutoksitta 1800-luvun asussa. Kevyessä ehostuksessa turhat
sähkövedot poistettiin ja pinnat puhdistettiin. Ajan jäljet jätettiin
myös ikkunoiden sisäpintoihin, sillä uudelleenmaalaus tehtiin
vain ulkopuolelle.

Esimerkkejä omasta takaa
Pian 250 vuotta täyttävässä talossa riittää korjattavia kohteita.
Yhdistykselle on helppoa järjestää kurssi, jos tapahtuu omassa
pihapiirissä.
– Hyvä esimerkki on toukokuun lopun Katso ja opi – hirsikorjausilta. Päärakennuksen huonokuntoinen nurkka korjattiin ja kurssilaiset saivat paikan päällä esittää kysymyksiä työ suorittaneille
restauroinnin ammattilaisille.
Tiivistä yhteistyötä on tehty myös alan oppilaitosten kanssa.
Iso-Puolala on tarjonnut paikan restauroinnin tai konservoinnin
työharjoitteluun tai opintojen lopputyön toteutukseen.

Valtakunnallisuus haastava elementti
Tiedon jakamisen rinnalla yhdistyksen yhdeksi tehtäväksi on
muodostunut oikeille lähteille ohjaaminen, sillä monta kertaa kysyjä etsii tekijää jollekin rakennukseen liittyvälle työlle.
– Toteuttajatietoa meiltä löytyy vain omasta lähipiiristä, mutta
pystymme osoittamaan avuksi lähimmän paikallisen toimijan. Oma
yhdyshenkilöverkkomme on myös kanava, jota voimme suositella.
Katariina Entonen haaveilee tilanteesta, jossa jokaisella rakennushistoriallisesti arvokkaalla rakennuksella olisi oma talokirjansa, josta löytyisivät niin talon omistaja- kuin korjaustiedot.
– Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa tietojen kirjaamista, eikä
naapurin pappa ole huonoin vaihtoehto tiedon lähteenä.

Ammattimies käyttää talot uudelleen
Hirsitalot veivät Risto Toodren jo ammattikoulun rakennuslinjan kurssilla kotimaassaan Virossa.
Kuukauden mittainen koulutus sai valmistumisen jälkeen jatkoa, kun työpaikat
olivat valtaosin hirsi- ja kivirakentamiseen erikoistuneissa yrityksissä.
TEKSTI JA KUVA Juhani Krappe

Y

hdeksän vuotta sitten perhe muutti Suomeen. Ensimmäinen työpaikka löytyi tuttujen kautta.
Vieraan palveluksessa myös rakennuspeltityöt tulivat hirsirakentajalle tutuksi. Perheen kodille
löytyi paikka nykyisen Salon alueelta Kiskosta, ja rakennus oli tietenkin tehty hirrestä luonnonkiviperustalle.
Vanhat hirsirakennusten korjaajat noteerasivat osaavan tekijän taidot, ja pian Kiskoon kotiutunut mies ryhtyi yrittäjäksi.
– Suurin osa työstä on korjausrakentamista, Toodre
kertoo.
Työn laajuus selviää usein vasta työn alettua.
– Kerrankin arvioitu kolmen viikon urakka venyi kolmeksi kuukaudeksi. Yllätyksellisyys on varmaan osuvin
termi, johon tässä työssä törmää.

nossa: katto ja perustus.
– Katon ja ikkunoiden linjoista näkee, onko rakennus
ryhdissään – kaukaa katsominen on hyvä ohje myös vanhaa rakennusta hankkivalle.
Vanhojen rakennusten korjaamiseen erikoistuneen
ammattimiehen voi pyytää tarkastuskäynnille, vaikka
varsinaista remonttia ei olisi suunnitteilla.
– Ennakointi on viisasta – myös taloudellisesti, hän
vinkkaa.

Hirret käytetään uudelleen

TILAA KAPSÄKKI TAPAHTUMAASI
Rakennusperinteen Ystävät on koonnut
vanhoja rakennusmateriaaleja Kapsäkkiin,
jonka esittelyn voi tilata kouluvierailuille,
messuille ja muihin tapahtumiin.
Kapsäkin kahdessa harjakattoisessa
laatikossa kulkevat mm. ikkuna, johon on
jätetty näkyviin eri korjausvaiheet, listamalleja, tapetti- ja lattianpäällystenäytteitä, sapluunamalleja, eristemateriaaleja ja
paljon muuta.
Kapsäkin sisältö koostuu etupäässä
vanhoista rakennusmateriaaleista. Vertailun vuoksi mukana on myös uudempia

12
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materiaaleja, esimerkiksi lasivillaa, alkydimaalia, muovimattoa ja uutta ikkunalasia.
Esimerkiksi vanhaa ja uutta ikkunalasia
vertaillessa paljastuu, miten täsmällistä
ja persoonatonta uusi lasi on verrattuna
vanhaan ja epätasaiseen.
Kapsäkin sisältö matkustaa talon muotoisissa laatikoissa, joiden väritys edustaa eri
aikakausia. Keltaisen talon väritys oli suosittu
empiretyylin aikaan. Italianpunaisella maalattu edustaa perinteistä punamullattua taloa.
Nurkkalaudoissa käytetty puhdas valkoinen
yleistyi vasta noin sata vuotta sitten.

Ammattimies tuntee markkinat, joiden olemassaolosta
ei monilla ole tietoakaan.
– Vanhoja rakennuksia joudutaan välillä purkamaan
uudisrakentamisen tieltä, jolloin osa purkutavarasta menee hirsirakennuksen korjaajille. Toisaalta samoja kanavia
pitkin voi rakentajalle löytyä myös kokonainen kehikko.
Toodre käyttää korjauksessa aina vanhaa hirttä, jos
sellaista on saatavilla.
– Varsinkin alimpiin kerroksiin on saatava valmiiksi
painunutta puuta. Pitkiä, ehjiä hirsiä on vaikea löytää,
mutta pienet paikkaukset eivät korjauksessa haittaa.
Toodre valitsee kohteeseen mahdollisimman samanikäistä ja samanlaatuista puuta, jos on valinnan varaa.
– Joku sanoo, että puuta pitää pystyä lukemaan, hän
miettii.

Tunne talosi
Perinteisessä puutalossa asumiseen ei Toodren mielestä
liity mitään ihmeellistä, mutta kaksi asiaa pitää olla kun-

Pintarakenteiden purkamisen jälkeen tästä seinästä löytyi jatkos,
joka korjauksessa tuettiin följareilla. Pari sataa vuotta vanhoissakin
taloissa näkee ratkaisuja, joissa turhat mutkat on oiottu ja toteutus
on tehty helpoimman kautta, sanoo Risto Toodre.
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Maatalouden
rakennemuutos

Maatilojen koot
kasvavat ja pellot ovat
entistä kauempana
Suomessa maatilat ovat olleet maantieteellisistä ja historiallisista syistä
pienempiä kuin lähimmissä kilpailijamaissa. Maatilojen määrä kuitenkin alenee
jatkuvasti ja jäljelle jäävien tilojen koko kasvaa.
TEKSTI Olli Niskanen, MTT Taloustutkimus
Eeva Lehtonen, MTT Kasvintuotannon tutkimus
KUVAT Janne Lehtinen, Tuija Nummela

Y

hteiskunnan muutoksesta
ja teknologian kehityksestä
johtuen tuotanto on länsimaisen trendin mukaisesti
alkanut keskittyä aikaisempaa tehokkaammille ja kasvaville tiloille.
Yleisesti ilmiötä kutsutaan maatalouden
rakennemuutokseksi.
EU-maissa kehitys on ollut melko samansuuntaista. Osa tiloista - usein pienimmät ja tehottomimmat - joutuvat kilpailun
koventuessa hankkimaan tuloja tilan ulkopuolelta, erikoistumaan johonkin tuotannon alueeseen tai luopumaan tuotannosta.
Peltoalueiden maantieteellinen rakenne
samoin kuin omistusrakenne ovat Suomessa jo lähtökohtaisesti sirpaleisia. Maantieteellisesti selkeimpiä ovat vesistöt JärviSuomessa ja joet Länsi-Suomessa. Salpausselän alueella puolestaan mäkiset maastot
rikkovat peltokuvioita.

Peltoala suurimmillaan
60- ja 70-lukujen taitteessa
Historiallisia tilusrakenteen kehitykseen
vaikuttaneita politiikkauudistuksia ovat
Sarkajako, Isojako ja Uusjako, joiden yhteydessä maanomistus on pirstoutunut.
Tiloja on aikojen saatossa jaettu myös esimerkiksi ns. veljesjaoilla, joissa tilasta on
lohkaistu perillisille omat viljelytilat.
Maatilojen määrä lisääntyi myös sotien
jälkeen säädetyn vuoden 1945 maanhankintalain (396/1945) jälkeen perustettujen

asutustilojen myötä.
Suomen peltoala olikin suurimmillaan
60- ja 70-lukujen taitteessa asutustilojen
lisäpeltojen raivauksen takia. Vielä nykyäänkin lähes puoli miljoonaa suomalaista
omistaa peltoa, tosin viidesosa omistajista
omistaa pelloista yli 60 prosenttia.

alavaatimus voidaan täyttää omassa hallinnassa olevan viljelymaan lisäksi myös
osittain lannanlevityssopimuksin.
Uusissa ympäristöluvissa jo yli neljännes levitysalan tarpeesta katetaan lannanlevityssopimuksilla. Suurilla tiloilla osuus
voi olla paljon tätäkin suurempi.

Maatiloja eniten 50-luvun lopulla

Tuotanto jakautunut epätasaisesti

Maatiloja on ollut Suomessa enimmillään
lähes 340 000 kappaletta siirtolaistilojen
perustamisen jälkeen 1950-luvun lopussa.
Aktiivisia tiloja oli EU-jäsenyyden alkaessa
vielä 100 000. Vuonna 2013 tiloja oli enää 54
400, joista vain noin kolmannes saa pääosan elannostaan maataloudesta.
Tilamäärän ennakoidaan alenevan nykyisellä vauhdilla myös tulevaisuudessa.
Vuonna 2020 tiloja arvioidaan olevan enää
alle 43 000 kappaletta.
Erityisen voimakasta rakennekehitys
on viime vuosina ollut kotieläintalouden
tuotantosuunnilla. Tuottajien määrän alenemista kompensoivat investoinnit, joilla
nykyään usein tuplataan tai triplataan tuotannon laajuus.
Laajennettaessa kotieläintuotantoa
myös peltoalan tarve kasvaa niin rehuntuotannon kuin lisääntyvän lannanlevityksen vuoksi. Laajennusta suunnittelevan
kotieläintilan on esitettävä ympäristölupahakemuksessaan riittävästi lannanlevitykseen soveltuvaa peltoalaa suhteessa
tavoitteena olevaan eläinmäärään. Pinta-

Rakennemuutoksen seurauksena Suomessa maataloustuotanto on jakautunut epätasaisesti eri maaseutualueille, ja erityisesti
kotieläintalouden tuotantosuuntien alueellista keskittymistä on ollut havaittavissa.
Vahvoilla kotieläintalouden alueilla rehuntuotantoon ja lannanlevitykseen tarvittavan alan kysyntä on lisännyt kilpailua
pelloista. Laajentavien tilojen ei ole aina
mahdollista hankkia lisäpeltoja luopujilta
aikaisempien tilusten läheisyydestä. Toisaalta lähellä olevien peltojen hinnat voivat olla kannattavuuden ulottumattomissa. Ylipäätään saatavilla olevat lisäpellot
voivat sijaita kaukana, jolloin tilusrakenne
heikkenee ja ylimääräiseen logistiikkaan
joudutaan käyttämään aikaa ja rahaa.
Uusia peltoja on raivattu 2000-luvulla
95000 hehtaaria.

Siirtymä viljanviljelyyn
Tuotantosuunnittain tarkasteltuna maatalouden rakennekehitys näkyy selkeimmin maito- ja viljanviljelytilojen pintaalojen muutoksina. Maidontuotannosta

Tutkimuksia eri tarkoituksiin
Tilusrakennetta on tutkittu Maanmittauslaitoksella ja
MTT:ssä useita kertoja eri tarkoituksiin. Viimeisimmissä tutkimuksissa on päästy käyttämään paikkatietomenetelmiä,
sillä peltolohkot digitoidaan tarkasti tukivalvontaa varten.
Tilusrakennetutkimuksella on arvioitu peltotilusjärjestelyjen tarvetta ja mahdollisuuksia Suomessa tai etäisyyden
aiheuttamia lisäkustannuksia maataloustuotantoon. Tilakoon kasvun myötä lisääntyvän liikenteen ja muiden etäisyyteen liittyvien haittojen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti tilojen tulokseen.
Tilusrakenteeseen vaikuttaa olennaisesti myös pellon raivaus, josta on peltojen hinnan nousun myötä tullut kustannuksiltaan aikaisempaa kilpailukykyisempää, vaikka uusille
pelloille ei maataloustukioikeuksia enää myönnetäkään.
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TILUSRAKENNE 2000
Tilojen ja lohkojen keskimääräiset
etäisyydet (m)
168–967
968–1295
1296–1694
1695–2674
2675–5384

TILUSRAKENNE 2009
Tilojen ja lohkojen keskimääräiset
etäisyydet (m)
168–967
968–1295
1296–1694
1695–2674
2675–5384

Tilusjärjestelyt

KEINONA PARANTAA
TILUSRAKENNETTA

Maidontuotannon
sääntelystä
markkinatalouteen
luopuneiden tilojen pinta-ala on ollut suurempi kuin maidontuotantoa jatkaneiden
pinta-alan kasvu. Usein tuotantosuunta
on vaihtunut viljanviljelyyn. Viljanviljelyn
tuotantosuunnan hallinnassa oleva peltoala onkin 2000-luvulla kasvanut lähes
270 000 hehtaaria. Viljanviljelyn lisäksi
siirtymää on tapahtunut myös muun kasvintuotannon tuotantosuuntaan.
Viljelyksessä on pääasiassa nurmea (sopimustuotanto) ja kesannon eri muotoja
(hoidettu viljelemätön pelto, viherlannoitusnurmet ja varsinaiset kesannot) sekä
viljakasveja. Muun kasvinviljelyn tilajoukko sisältää myös pieniä hevostiloja (hevosia 2–4 kpl), joissa viljellään heinää omaan
käyttöön sekä kuivaa heinää laajemmin
myyntiin tuottavia tiloja.

keskimääräinen etäisyys – on kasvanut
kaikilla tuotantosuunnilla. Suurimmat
etäisyydet ovat sika- ja siipikarjataloutta
harjoittavilla tiloilla, joilla myös keskimääräinen tilakoko on suurin. Tarkastelujakson aikana hehtaarin keskimääräinen
etäisyys on kasvanut lypsykarjatiloilla
22 %, muilla nautakarjatiloilla 34 % sekä
sika- ja siipikarjatiloilla 25 %. Viljatiloilla
kasvu on ollut hitaampaa, vain 10 %. Tämä
johtuu siitä, että viljatilojen keskikoko on

kasvanut vähemmän kuin muiden tuotantosuuntien.
Kirjoitus perustuu MTT Raportti -sarjan julkaisuun 150, joka on saatavilla MTT:n verkkosivuilta www.mtt.fi/mttraportti
MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden
kanssa Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015.

Peltolohkojen etäisyydet kasvavat
Tuotantosuunta vaikuttaa pellonkäyttöön. Kotieläintiloilla tilusrakenteen merkitys korostuu, koska massaa kuljetetaan
molempiin suuntiin.
Esimerkiksi nautatiloilla pelloilla tuotetaan nurmirehuja 2–3 satoa kesässä ja
vastaava määrä karjanlantaa kuljetetaan
takaisin pelloille lannoitteeksi. Pinta-alalla painotettu keskietäisyys – eli hehtaarin
16
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Maatilojen pinta-alan kehitys tuotantosuunnittain. Maidontuotannosta luopuneiden tilojen pinta-ala on
ollut suurempi kuin maidontuotantoa jatkaneiden tilojen pinta-alan kasvu.

Maidontuotanto on ollut suomalaiselle maataloudelle erityisen tärkeä tuotantosuunta.
Aluepoliittisista syistä ja ylituotantoon liittyvistä ongelmista johtuen maidontuotannon rakennekehitystä on rajoitettu 1980-luvulta alkaen. Tuotantoa
ohjattiin vuosina 1985–1994 maidon kaksihintajärjestelmän avulla. Tuottajan
kiintiön ylittävän meijerimaitomäärän osalta meijeri oli velvollinen suorittamaan
kiintiömaksua, jonka se vähensi tuottajalle maksettavasta tilityshinnasta. Eläinten jalostuksen ja ruokinnan kehittymisen seurauksena eläinten keskituotokset
kuitenkin kasvoivat jatkuvasti ja ilman lisäkiintiöitä lehmämäärää piti maitotiloilla
jopa vähentää.
Maitokiintiöiden kauppa oli tarkasti säädeltyä, sillä lähtökohtaisesti kiintiöt
oli sidottu maatalousmaahan.
Vuonna 1992 tehdyn uudistuksen yhteydessä kiintiöjärjestelmää tehtiin joustavammaksi, minkä seurauksena kiintiöiden siirto ilman maata tuli rajoitetusti
mahdolliseksi.
EU:ssa maitokiintiöjärjestelmä otettiin käyttöön tuotannon hillitsemiseksi
vuonna 1984. Kullekin jäsenvaltiolle vahvistettiin neuvoston asetuksessa kokonaiskiintiö, jota tilakohtaiset viitemäärät eivät saaneet ylittää toimitusten eivätkä suoramyynnin osalta. Maakiintiön ylityksestä jäsenvaltio joutui maksamaan
lisämaksua komissiolle.
Suomessa kansallisia kiintiölakeja sovellettiin EU:n kiintiöjärjestelmään siirtymiseen (1.4.1995) asti. EU:n kiintiöjärjestelmässä Suomen viitemääräksi vahvistettiin 2 342 000 tonnia vuoden 1992 meijerimaitomäärän mukaisesti. Tuolloin
määritelty taso säilyi kansallisen tuotantomäärän kattona 2000-luvulle saakka,
kunnes vuonna 2008 EU-komissio päätti aloittaa kiintiöjärjestelmän alasajon
nostamalla maakiintiöitä vuosittain prosentin vuodessa.
Lopullisesti kiintiöjärjestelmä lakkaa vuonna 2015, eikä investoivilta tiloilta
ole enää edellytetty tuotantokiintiöitä vuoden 2012 jälkeen. Laajennukset ja lehmien tuotostason nousu ovat likimain kompensoineet alenevan tuottajamäärän
eikä tuotantomäärä ole pudonnut kovin paljoa.
Nykyisellään tuotantomäärää rajoittavat kalliit investointikustannukset suhteessa tuotannon kannattavuuteen, tuotannossa tarvittavan peltoalan rajallinen
saatavuus kuin myös yrittäjien määrän väheneminen. Viime vuosina tuotanto on
jäänyt maakiintiön alapuolelle.

Tilusjärjestelyllä tarkoitetaan peltojen uusjakoa,
jossa halukkaiden maanomistajien peltoja vaihdetaan yhtenäisempien lohkokuvioiden aikaansaamiseksi ja tilusrakenteen parantamiseksi.
Tilusjärjestelyjä on jo tehty ympäri Suomea, mutta
niillä voidaan yhä saavuttaa hyötyjä. Tilusjärjestelyt
eivät kuitenkaan ole aina ongelmattomia koska peltojen ominaisuudet vaihtelevat. Esimerkiksi siemenviljelyssä tai muussa tarkkuutta vaativassa käytössä
peltojen ominaisuuksien, esimerkiksi hukkakauravapauden, tasapuolinen arvottaminen kaikille osapuolille voi olla vaikeaa. Peltoon liittyvien subjektiivisten
arvojen osuuttakaan ei voi väheksyä.
Valtio on aiemmin tukenut uusjakojen kiinteistöntoimituksia täysimääräisesti. Säästöpaineet
näkyvät kuitenkin myös kiinteistötoimituksissa:
vuoden 2015 alusta lukien vireille tulevissa uusjaoissa valtion lopulliseksi menoksi voitaisiin esityksen mukaan jättää enintään 50 prosenttia uusjaon
alueellisten mukauttamistoimien kustannuksista ja
enintään 75 prosenttia uusjaon kiinteistötoimitusmaksusta.
Asiaa koskeva päätöksenteko esitetään siirrettäväksi maa- ja metsätalousministeriöltä Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle.
Liikenne tilakeskukselta pelloille kuluttaa tilan
resursseja ja ympäristöä. Tilamäärän aleneminen
ja jatkavien tilojen pinta-alojen kasvu lisää väistämättä etäisyyksiä pelloilta tilakeskuksille. Paikallisilla ratkaisuilla, erityisesti vilja- ja kotieläintilojen yhteistyöllä, voidaan vähentää ylimääräistä
liikennettä ja saavuttaa myös muita, esimerkiksi
viljelykiertoon liittyviä hyötyjä.
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ELO – European
Landowners’
Organization

ELO EDISTÄÄ
VUOROPUHELUA
ELO on jo pitkään pyrkinyt
edistämään vuoropuhelua kestävän
riistanhoidon puolesta esimerkiksi
Wildlife Estates -hankkeen kautta
esittelemällä sellaisia maatiloja
ja riistanhoitomenetelmiä, joilla
on saavutettu hyviä tuloksia
riistanhoidon ja ihmisen toiminnan
tasapainottamisessa.
Uusi EU-hanke sopii hyvin jatkeeksi
ELO:n tähänastiselle työlle.

UUSIA LINJAUKSIA
ihmisten ja suurpetojen yhteiseloon
Brysselissä allekirjoitettiin kesäkuussa EU-asiakirja ihmisten ja
suurpetojen yhteiselosta. Allekirjoittajien joukossa oli myös ELO.
TEKSTI Delphine Dupeux, ELO | KÄÄNNÖS Jari Leino

I

hmisten ja suurpetojen yhteiselo on
aina herättänyt paljon keskustelua.
Varsinkin suurpetojen määrän lisääntyessä se on yksi suojelupolitiikan keskeisimmistä kysymyksistä. Suurpedot kun eivät tunne rajoja valtion maiden
ja yksityisten maiden, suojelualueiden tai
edes valtioiden välillä.
Euroopan unionin alueella asustaa viisi
suurpetolajia: karhu, susi, ahma, euraasialainen ilves (Lynx lynx) sekä pantteri-ilves eli
espanjanilves (Lynx pardinus). Aikojen kuluessa näiden lajien yksilömäärät ja levinneisyysalueet ovat pienentyneet huomattavasti
ihmisen toiminnan seurauksena.
18
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Viime vuosikymmenien aikana saaliseläinten määrä on kuitenkin kasvanut,
metsien tarjoama suoja on parantunut ja
petoja koskevassa lainsäädännössäkin on
tapahtunut myönteisiä muutoksia, joten
useimmat suurpetokannat ovat vakiintuneet tai kääntyneet uudelleen nousuun.
Tämän kehityksen seurauksena suurpedot ovat palanneet monille sellaisille alueille, joilla niitä ei ole näkynyt vuosikymmeniin. Ainakin jokin näistä lajeista löytyy
peräti 21:stä EU-maasta.

Menettelyt vaihtelevat
Suurpetojen määrän lisääntyminen aihe-

uttaa erityisiä haasteita maanviljelijöille,
metsästäjille ja luonnonsuojelijoille yli rajojen, vaikka näillä eturyhmillä saattaakin
olla varsin erilainen näkemys Euroopan
luonnon tulevaisuudesta.
Monilla Natura 2000-alueilla pyritään
säilyttämään perinnemaisemaa laiduntamisen avulla, mikä aiheuttaa helposti konfliktin suurpetojen ja laiduntamisen välillä.
Vaikka luontodirektiivi antaa jäsenmaille
mahdollisuuden ottaa paikalliset olosuhteet huomioon, suurpetojen perinteisillä
asuinalueilla noudatettavat menettelyt
ovat väkisinkin erilaisia kuin niillä alueilla,
joille suurpedot ovat palaamassa ihmisten
jo unohdettua niiden läsnäolon.

Yhteistyötä halutaan lisätä
Vastatakseen näihin haasteisiin Euroopan
komissio on käynnistänyt joukon toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään yhteistyötä. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli ihmisten ja suurpetojen yhteiseloa
koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen
kesäkuun alkupuolella Brysselissä.
Ympäristökomissaari Janez Potocnikin
lisäksi asiakirjan allekirjoittivat kahdeksan järjestön edustajat. Näiden mukana oli
myös ELO.

ELO:n yleiskokous Roomassa
Eväitä ajankohtaiseen keskusteluun

Euroopan maanomistajien järjestö ELO piti kesäkokouksensa Roomassa 18.–19. kesäkuuta.
Keskusteluissa puitiin EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, kestävää ruokaturvaa ja maatalouden
innovaatioita sekä ajankohtaisia ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä.
TEKSTI Emma Bailey, ELO | KÄÄNNÖS Jari Leino

P

erinteisen tavan mukaan ELO:n
yleiskokous pidettiin siinä
maassa, jonka puolivuotiskausi
Euroopan neuvoston puheenjohtajamaana on alkamassa. Kokouksen
pitäminen Italiassa tarjosi erinomaisen
mahdollisuuden ajatustenvaihtoon ja keskusteluihin italialaisten ministerien ja
muiden vaikuttajien kanssa.
Puolitoista päivää kestänyt tilaisuus pidettiin Italian maatalousliitto Confagricolturan tiloissa, jotka tarjosivat huikeat puitteet hyville keskusteluille. Ensimmäisen kokouspäivän aluksi ELO:n
puheenjohtaja Christoph Büren
toivotti yhdessä Giuseppe Viscontin kanssa vieraat tervetulleiksi.
Seuraavaksi Thierry de l’Escaille
esitteli ELO:n toimintaa.

heenjohtajaksi Mark Thomasin-Fosterin
rinnalle.

Jännitteitä Italiassa
Aamupäivän osuuden lopuksi Confagricolturan puheenjohtaja Mario Guidi kertoi
Italian maatalousliiton satavuotisesta historiasta, Italian ja EU:n välisestä suhteesta sekä näkemyksistään kansainvälisestä
maatalouspolitiikasta.
Italia tuottaa ainutlaatuisen laajan valikoiman laadukkaita maataloustuotteita,

Perhetiloista kierrätystalouteen
Toiminta-alueita ovat mm. EU:n
yhteisen maatalouspolitiikan
uudistus, EU-vaalit, perhetilat ja
-yritykset, innovaatio, metsätalous, valtiontukipolitiikka, suurpedot, kierrätystalous, biodiversiteettistrategia 2020
ja biomaantieteelliset prosessit.
Mielenkiintoinen esitys herätti paljon
yleisökysymyksiä ja välihuomautuksia.
Näiden aiheiden tarkempaa pohtimista eri
jäsenmaiden näkökulmista jatkettiin seuraavana aamuna.
Yleiskokous päätti myös nimittää Corrado Pirizio-Birolin ELO:n kunniapu-

EUROPEAN
LANDOWNERS’
ORGANIZATION

mutta eri viljelyalueiden erot Alpeilta Sisiliaan aiheuttavat sen, että koko maan kilpailukyvyn takaavaa yhteistä maatalousstrategiaa on vaikea laatia. Lisäksi Guidi toi
esille maanomistajien ja vuokraviljelijöiden
välillä vallitsevat jännitteet ja sen, että EU:n
uusi maatalouspolitiikka ei ole helpottanut
yhteisen näkemyksen löytämistä.
Iltapäivällä keskustelun aiheina olivat
kestävä ruokaturva ja maatalouden inno-

COUNTRY SIDE on ELO:n kuukausittain julkaistava
jäsenlehti, jossa tiedotetaan liiton toiminnasta ja
maanomistusasioista EU:ssa. Lehti julkaistaan
englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi.

vaatiot. Italian senaatin maatalouskomitean jäsen Maria Teresa Bertuzzi totesi,
että ruokaturva on nyt maailmanlaajuisesti tärkeämpi asia kuin koskaan. Italia
on päättänyt pysyä GMO-vapaana maana, mutta Bertuzzin mielestä on olemassa mahdollisuuksia ”yhteiseloon” GMO:n
kanssa, mikäli ideologisista kysymyksistä
päästään sopuun.

Uusiin innovaatioihin
ympäristöä kunnioittaen
Paikalla oli myös Italian ympäristöministeri Gian Luca
Galletti, joka toi puheessaan
esille yleisimpiä kompastuskiviä ympäristöpolitiikasta keskusteltaessa. Hänen mukaansa
maanomistajille ja viljelijöille ei
kannata saarnata ”vihreästä taloudesta” vaan mieluummin painottaa ympäristön suojelemisen
tuottamaa taloudellista hyötyä.
Ympäristönsuojelussa on aiemmin uskottu kieltojen voimaan. Gallettin mukaan kieltojen sijasta
ympäristönsuojelu pitäisi kuitenkin nähdä yhtenä taloudellisen kasvun edellytyksistä. Nykyään saatavilla olevia vaihtoehtoisia teknologioita ja tieteellisiä menetelmiä tulisi hyödyntää mahdollisimman
hyvin. Lyhyesti sanottuna ympäristökysymykset tulisi nähdä mahdollisuutena
uusiin innovaatioihin ja kilpailukyvyn
kehittämiseen.

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

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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Oikeustapauksia
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi
KKO:2014:38
Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite - Kulkuyhteys
Yksityistie - Tieoikeus - Autopaikkaoikeus Venevalkamaoikeus
Saarikiinteistöjen omistaja vaati, että kiinteistöjen hyväksi perustetaan kulkuyhteyden
järjestämiseksi tie-, autopaikka- ja venevalkamaoikeudet mantereelle. Maaoikeus määräsi
kulkuyhteyden järjestettäväksi asemakaavaan
merkityn venevalkama-alueen (LV) kautta. Kysymys siitä, täyttyivätkö oikeuksien perustamisen edellytykset.
KKO:2014:36
Maakaari - Erityisen oikeuden kirjaaminen
Leasing - Sale and lease back
Leasingyhtiö oli niin sanotulla sale and lease
back -leasingsopimuksella ostanut yritykseltä
sen omistamalla kiinteistöllä olleet, elinkeinotoiminnassa käytettävät kiinteistön käyttötarkoitusta palvelevat koneet ja laitteet ja vuokrannut ne samana päivänä takaisin yritykselle.
Leasingsopimukseen perustuva oikeus ei ollut
kirjaamiskelpoinen. (Ään.)
21.8.2014/2439 KHO:2014:130
Maankäyttö ja rakentaminen - Ranta-alueen
suunnittelutarve - Poikkeaminen - Korvaava
rakentaminen - Toimivalta - ELY-keskus - Kunnan viranomainen
Ympäristölautakunta oli myöntänyt A:lle luvan
saada rakentaa kerrosalaltaan 74 neliömetrin
suuruisen lomarakennuksen ranta-alueelle
ilman maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1
momentissa tarkoitettua kaavaa. Päätökseen
liitetyn ehdon mukaan ennen lomarakennuksen
käyttöönottoa samalla tilalla oleva vanha kerrosalaltaan 28,5 neliömetrin suuruinen lomarakennus tuli muuttaa saunarakennukseksi sisäisillä
muutostöillä sekä purkamalla osa rakennuksesta siten, että rakennuksen kerrosala oli enintään 25 neliömetriä ja puolet rakennuksesta oli
sauna- ja pesutiloja. Hakemuksen mukaan uusi
lomarakennus tulisi sijaitsemaan noin 30 metrin
etäisyydellä saunaksi muutettavasta entisestä
lomarakennuksesta ja rannasta katsoen osittain sen takana.
Rakennushankkeessa oli kysymys uuden
lomarakennuksen rakentamisesta ja samalla sen välittömässä läheisyydessä olevan
vanhan lomarakennuksen käyttötarkoituksen
muuttamisesta saunaksi eli talousrakennukseksi. Rakennushankkeen johdosta tilalle ei
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tosiasiassa muodostunut kahta erilliseksi katsottavaa rantarakennuspaikkaa. Kysymys oli
siten maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2
momentin 1 kohdassa tarkoitetusta olemassa
olevan asuinrakennuksen korvaamisesta. Sillä
seikalla, että uusi lomarakennus oli kerrosalaltaan huomattavasti suurempi kuin vanha
lomarakennus, ei ollut poikkeamistoimivallan
kannalta merkitystä. Toimivalta poikkeuksen
myöntämiseen oli kunnalla.
19.8.2014/2393 KHO:2014:126
Kalastuslaki - Kalastusalueen toimivalta - Kalastusrajoitus - Verkkojen silmäkokorajoitus
- Määräaikaisuus - Poikkeaminen - Hallintopäätös - Perustuslaki - Omaisuudensuoja - Julkisen vallan käyttö - Ilmeinen ristiriita
Kalastusalueen kokous oli päätöksellään kieltänyt solmuväliltään 41 - 54 mm:n verkkojen
käytön tietyllä vesialueella viiden vuoden ajaksi.
Samalla oli päätetty, että tarvittaessa kalastusalueen hallitus voi myöntää ammattikalastajille
oikeuden poiketa näistä määräyksistä.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli yhteisen vesialueen osakaskunnan jäsenen valituksen johdosta ratkaistavana, oliko kalastusalueella ollut lakiin perustuva toimivalta määrätä
verkkojen solmuvälirajoituksesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kalastusalue on voinut
määrätä solmuväliltään tietynlaisten verkkojen
määräaikaisesta kiellosta kalastuslain 37 §:n 2
momentin nojalla ja kieltopäätökseen on voinut
sisältyä ammattikalastajia koskeva poikkeamismahdollisuus. Päätöksen ajallinen, alueellinen
ja asiallinen rajallisuus sekä päätöksen omaisuuden hoitoon ja myös ympäristöperusoikeuksiin liittyvä tarkoitus huomioon ottaen kalastuslain 37 §:n 2 momentin soveltaminen ei ollut
tässä tapauksessa myöskään perustuslain 106
§:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.
13.8.2014/2361 KHO:2014:124
Vesilaki - Vesitalouslupa - Laituri - Vähäinen
rakennelma - Käyttöoikeus toisen alueeseen
Vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuna vähäisenä rakennelmana pidettiin
merialueella 12 metriä pitkää ja 2,4 metriä leveää ponttonilaituria ja siihen liittyviä veneiden tilapäiseen kiinnittämiseen tarvittavia poijuja. Kun
laiturin ja poijujen rakentaminen ei muuttanut
huomattavasti vesistöä, käyttöoikeus laiturin
tarvitsemaan ja poijujen rajaamaan 900 m2:n
alueeseen oli voitu perustaa mainitun lainkohdan nojalla.
4.6.2014/1756 KHO:2014:93
Vesihuolto - Liittämisvelvollisuus - Vapautus
liittämisvelvollisuudesta - Kiinteistö - Kiinteistökohtaisuus - Rakennuskohtaisuus
Kunnan ympäristöjaosto oli päätöksellään jättä-

nyt aiheettomana käsittelemättä X:n hakemuksen liike- ja asuinrakennuksen vapauttamiseksi
liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Ympäristöjaosto perusteli päätöstään sillä, että mainittu kiinteistö oli jo liitetty
vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon,
joten yksittäistä rakennusta koskevaa vapautushakemusta ei ollut tarpeen käsitellä.
Hallinto-oikeus oli päätöksellään X:n valituksesta kumonnut ympäristöjaoston päätöksen ja
palauttanut asian ympäristöjaostolle uudelleen
käsiteltäväksi.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöjaoston valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä.
Vesihuoltolain 10 - 12 §:n perusteella liittämisvelvollisuutta ja vapauttamista siitä arvioidaan
lähtökohtaisesti säännösten sanamuodon mukaisesti kiinteistökohtaisesti. Päätöksestä ilmenevissä oloissa ja siitä ilmenevin perustein liittämisvelvollisuudesta vapauttamista oli kuitenkin
voitava arvioida tapauskohtaisesti erikseen
kiinteistön eri osien tai eri rakennusten osalta.
30.5.2014/1722 KHO:2014:89
Maankäyttö- ja rakentaminen - Ranta-asemakaava - Riittävät selvitykset - Emätilaperiaate - Rakennusoikeuslaskelma - Lomarakennuksen rakennusala - Maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen - Turkistarha
Ranta-asemakaava oli laadittu rantayleiskaavassa pääosin matkailupalvelujen alueeksi
varatulle alueelle (RM), jota ei ollut tarkoitettu
toteutettavaksi suoraan rakennusluvin, vaan
laatimalla alueelle ranta-asemakaava. Rantayleiskaavan perustaksi laadittu rakennusoikeuslaskelma ei koskenut tällaisia RM-alueita,
eikä alueen rakennuspaikkojen määrää ollut
osoitettu yleiskaavassa.
Hallinto-oikeus oli kumonnut valtuuston
päätöksen muun muassa sillä perusteella, ettei ranta-asemakaavan pohjaksi ollut laadittu
laajempaa aluetta koskenutta rakennusoikeuslaskelmaa. Hallinto-oikeus oli kumonnut valtuuston päätöksen myös sillä perusteella, ettei
ollut arvioitavissa, täyttikö kaava terveellisyyden vaatimukset siltä osin kuin maankäyttöä
oli osoitettu alueella vuoteen 1985 toimineen
turkistarhan alueelle.
KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen.
KHO lausui rakennusoikeuslaskelman tarpeen osalta, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu edellytti samanlaista kohtelua vain
osoitettaessa alueita samanlaisiin käyttötarkoituksiin. Matkailupalveluihin rakentamista voitiin
osoittaa erilaisin mitoitusperustein ja myös tehokkaammin kuin tavanomaisen loma-asumisen
alueille. Lainvoimaisessa yleiskaavassa alueen
soveltuvuus matkailupalveluihin oli todettu, eikä vertailua niihin emätiloihin, joiden alueelle
oli osoitettu tavanomaista suoraan yleiskaavan
pohjalta toteutettavissa olevaa rakennusoikeut-

ta, ollut pidetty tarpeellisena.
Siltä osin, täyttikö kaavaratkaisu terveellisyyden vaatimukset, KHO lausui, että tarhasta
mahdollisesti aiheutunutta maaperän pilaantumista oli selvitetty alueen porakaivosta otetuilla näytteillä, joissa oli todettu veden täyttävän
talousveden vaatimukset. KHO lausui, ettei
alueella aikaisemmin sijainnut turkistarha edellyttänyt maaperän tai pohjaveden pilaantumisen selvittämistä laajemmin. Tältä osin otettiin
huomioon, että rakennuslupahakemuksiin oli
tarvittaessa liitettävä selvitys rakennuspaikkojen terveellisyydestä. Rakennuslupien myöntämisen edellytyksenä puolestaan oli, että rakennukset täyttivät terveellisyyden vaatimukset,
joten kaava salli rakennuslupien myöntämisen
vain, jos terveellisyyden vaatimukset täyttyivät.
8.5.2014/1507 KHO:2014:70
Hallintopakko - Maankäyttö- ja rakennuslaki
- Jätelaki - Rakennusvalvonta-asia - Roskaamiskielto - Roskaantuneen alueen puhdistaminen - Uhkasakko - Suhteellisuusperiaate
- Velvoitteiden samanaikaisuus - Kuolinpesä
Rakennus- ja ympäristölautakunta oli maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla
velvoittanut X:n poistamaan kuolinpesän tilalta
sinne varastoidut ympäristöä rumentavat tarvikkeet. Toimenpide oli määrätty suoritettavaksi
kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Velvoitteen tehosteeksi oli asetettu kiinteä uhkasakko.
Alle kahden kuukauden kuluttua mainitun
päävelvoitteen ja sen tehosteeksi asetetun
uhkasakon asettamisesta rakennus- ja ympäristölautakunta oli uudelleen velvoittanut X:n
poistamaan mainitulta tilalta käytöstä poistetut
tarvikkeet kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tämä päätös oli annettu
jätelain nojalla. Päävelvoitteen tehosteeksi oli
asetettu juokseva uhkasakko.
Hallinto-oikeus oli valituksenalaisilla päätöksillään hylännyt X:n valitukset rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksistä.
Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan
päätökset. Päätöksen perusteluissa korkein
hallinto-oikeus totesi muun ohella, että kun
otettiin huomioon sekä uhkasakkolain 12 § että
hallintolain 6 §, ei rakennus- ja ympäristölautakunta ollut voinut velvoittaa X:ää poistamaan
tilalta käytöstä poistettuja esineitä sekä maankäyttö- ja rakennuslain että jätelain nojalla tilanteessa, jossa kummankin lain nojalla asetetut
päävelvoitteet kohdistuivat käytännössä samoihin esineisiin, eikä ensin asetetun velvoitteen
osalta ollut tutkittu sitä, oliko tuon velvoitteen
tehosteeksi asetettu uhkasakko ollut tuomittava maksettavaksi.
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MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND R.Y.
Maanomistajain Liitto on merkittävien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö.Maanomistajain Liitto r.y. on ollut vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen.
Liitto on perustettu vuonna 1945.

JÄSENEDUT

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.

JÄSENETU
Arviointikeskus myöntää 10% alennuksen Maanomistajain
liiton jäsenille useimmissa toimeksiannoissa.

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

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.

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.

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

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

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

”Kukaan ei ole maanomistajan
puolella!” -lause on ote arkitodellisuudesta.
Maankäytön suunnittelijoiden pöytiin ei

Johan Bardy

ratkaisuihin vaikuttamisessa on lähes ainoa

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

tie tehdä valitus.
Maanomistajain Liitto on hereillä puolestasi.
lausuntoja maanomistusta koskevien lakien
valmisteluun ja auttaa maanomistukseen
liittyvissä kysymyksissä.

Puh. 040 707 4753
www.porvoonwanharautakauppa.fi
Vanha Hämeenlinnantie 5,
Vanha asema PORVOO

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

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.

Puolusta etujasi maanomistajana
- pysy ajan tasalla!
www.maanomistajainliitto.fi
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RAKENNUSHISTORIALLINEN JAOS
Jaoksen tarkoituksena on toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden omistajien edunvalvontajärjestönä. Sen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka omistavat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
tai muutoin toimivat rakennushistoriallisen
perinnön vaalimistyössä. Osana jaoksen
kansainvälistä toimintaa Maanomistajain
Liitto on jäsenenä European Historic Houses Associations (EHH) -järjestössä.
PUHEENJOHTAJA
Peter Storsjö
VARAPUHEENJOHTAJA
Thomas Frankenhaeuser
JÄSENET
Henrik Creutz
Hannele Helkama-Rågård
Harri Männistö
Ulla Tillander-Godenhielm

Asianajaja

kutsuta maanomistajien edustajia ja valmiisiin

Se kulkee askeleen edellä antamalla

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.

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

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.

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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Wildlife Estates Suomessa
Tunnusten myöntämistilaisuus
ja WE-ohjelman esittely

Ti 28.10.2014 klo 10–15
Kiialan kartanossa, Kiialantie 77 Porvoo
OHJELMA
09.30
10.00

13.00
14.00
15.00

Kahvi

Wildlife Estates
• WE-ohjelman esittely ja Suomen tilannekatsaus
Ahti Putaala, ylitarkastaja, Metsähallitus
• Tunnusten jako
• Why to join the WE –network, what does it bring to an estate?
Konstantin Kostopoulos, WE Chief operating officer,
European Landowners’ Organization
• Tuoreet kokemukset WE-tunnuksen hakemisesta ja saamisesta
Jakob Frankenhaeuser, Kulloon kartano
• Riistanhoito ja luonnon monimuotoisuus WE-tilalla
Ilkka Ala-Ajos, Suomen riistakeskus, Laitialan toimipiste
Lounas
Maanomistajain Liiton syyskokous (s. 8)
Päätöskahvi

Ilmoittautuminen viimeistään pe 17.10.
Tapahtuman hinta on 50 €, sisältää kahvit
ja lounaan. Osallistuminen pelkästään
syyskokoukseen on maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Maanomistajain Liiton toimistoon
toimisto@maanomistajainliitto.fi
tai 09 1356 511

Maanomistajain Liitto ja
Rakennushistoriallinen jaos

