Pysy ajan tasalla!
2 | 17
Maanomistajain liiton jäsenlehti

•

www.maanomistajainliitto.fi

PIKKOLOMÄNTY
UUSIN TULOKAS
AJANKOHTAINEN OPAS

metsää

omistaville
KUOLINPESILLE
VUOKRASOPIMUS
VOI TURVATA

mielimaiseman
MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ

PELÄTTY
PAKKOLUNASTUS

2 | 17
PÄÄKIRJOITUS
LEDARE
Maanomistajain liiton jäsenlehti

Tässä numerossa
Pääkirjoitus ............................................. 3
Ajankohtaista.......................................... 4
Pikkolomänty on uusin
tulokas Joroisten taimitarhalla ........... 8
Ajankohtainen opas metsää
omistaville kuolinpesille ....................... 12
Maanomistuksen asiakysymyksiä
Pelätty pakkolunastus .......................... 15
Maanomistajain Liiton
syyskokous ja -seminaari ..................... 16
Tule mukaan Maanomistajain
Liiton avoimien ovien päivään ............ 17
Forum for the Future of Agriculture /
Anders Wall Award ................................ 18
Jouluterveiset ......................................... 19
Oikeustapauksia .................................... 20
Yhteystiedot ............................................ 23

Lehden tekijät
JULKAISIJA: Maanomistajain Liitto r.y.

www.maanomistajainliitto.fi
PÄÄTOIMITTAJA: Tuija Nummela

AD: Milla Kaukiainen
PAINOPAIKKA: Lönnberg Painot Oy

KUVA Virpi Lehtinen

R
PÄ

ISTÖME

M

ILJ

ÖMÄR

MAANOMISTAJIEN
EDUNVALVONTAA TARVITAAN
Maamme hallitus on käynnistänyt valtavan määrän uudistuksiin
tähtääviä lakihankkeita. Nämä ovat puhututtaneet paljon ihmisiä
viime aikoina, sillä monet uudistukset ovat varsin merkittäviä. Muutokset pelottavat, koska turvallisuuden tunne tulee meille kaikille
siitä, että tiedämme asioiden hoituvan tutulla ja turvallisella tavalla.
Yksityisteitä koskevaa lakia päivitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle, ylläpidolle ja selkeyttää samalla eri
osapuolten vastuita. Uudistus parantaa yksityisteiden varrella
asuvien liikkumisen edellytyksiä. Tämä on tärkeää, koska suurin
osa Suomen teistä on yksityisteitä ja monet meistä asuvat niiden
varrella. Tässä, jos jossain, myös maanomistajien näkökulmaa pitäisi muistaa pitää esillä. Monet yksityistiet ovat pääsääntöisesti
maanomistajien kustantamia ja ylläpitämiä.
Jatkossa yksityisteiden rahoituksen avustuskriteereitä karsitaan
ja maakunnille annetaan vapautta avustamisen suhteen. Avustuskriteereiksi jätetään yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus.
Myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ollaan uudistamassa. Tavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja niillä vaikutetaan valtakunnallisesti merkittäviin asioihin maakuntien ja kuntien kaavoituksessa.
Valtakunnallinen merkittävyys on tärkeää pitää mielessä myös
valmistelussa, jottei paikalliseen ja maanomistajien päätöksentekovaltaan puututa liikaa. Tavoitteiden pitää olla hyvin määriteltyjä
ja rajattuja, jotta ne eivät jää liian epämääräisiksi ja tulkinnanvaraisiksi. Liiallinen tulkinnanvaraisuus aiheuttaa jatkossa helposti
vaikeuksia ja riitatilanteita. Liittomme on tärkeää huolehtia, että
valmistelu etenee oikeaan suuntaan myös maanomistajien kannalta. Paljon on kantautunut valitettavia esimerkkejä siitä, että
maanomistaja ei olekaan enää maansa omistaja.
Pari vuotta on purettu normeja ja edelleen kaikessa valmistelussa pitää huomioida turhan sääntelyn vähentäminen. Olemassa
olevaa liiallista normitusta pitää purkaa ja uutta luoda mahdollisimman vähän. Tähänkin vaikuttamisessa on tärkeää oikea-aikaisuus. Valmisteluvaiheessa on helpompaa vaikuttaa kuin valmiita
päätöksiä lukiessa. Kaikkea ei kannata ottaa annettuna, vaan
antaa oman ja maanomistajien äänen kuulua.
Rauhaisaa joulunaikaa kaikille maanomistajille!

kansanedustaja

JORDÄGARNA TARVAR
INTRESSEBEVAKNING
Landets regering har initierat ett stort antal lagprojekt som syftar
till förändring. Under senare tid har projekten och propositionerna
skapat diskussion eftersom de i många fall handlar om avsevärda
förändringar i samhället. Vi människor känner oss trygga när saker
och ting sköts och fungerar på ett invant och bekant sätt – därför
upplevs förändringar ofta som skrämmande.
Lagen om enskilda vägar revideras för att motsvara dagens
behov. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för utveckling och underhåll av det enskilda vägnätet och att förtydliga
ansvarsfördelningen. Förnyelsen förbättrar rörligheten hos alla de
finländare som bor längs enskilda vägar. Jordägarnas synpunkter
bör beaktas i sammanhanget eftersom en betydande andel av
de enskilda vägarna finansieras och underhålls av markägarna.
Bidragskriterierna gällande enskilda vägar kommer att reduceras och landskapen kommer att ges friare händer. Vägförvaltningen samt uppgifterna om de enskilda vägarna kommer att tillmätas stor betydelse. Väguppgifterna bör vara uppdaterade och
transparenta.
De riksomfattande målen för områdesanvändning kommer att
revideras. Målsättningen, som ingår i planeringshelheten gällande
områdesanvändning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, syftar till att påverka riksomfattande väsentligheter inom
landskapens och kommunernas planläggning.
I syfte att undvika alltför stor inskränkning av jordägarnas beslutsrätt och den lokala beslutanderätten bör den riksomfattande
betydelsen beaktas vid beredningen. För att undvika oklarheter
och tolkningsmöjligheter bör målen vara tillräckligt begränsade
och definierade. Alltför stora tolkningsmöjligheter ger upphov till
både svårigheter och tvister. Vårt förbund måste säkerställa att
beredningen går rätt till med tanke på jordägarna. Det finns alltför
många exempel på att jordägarna inte har betraktats som verkliga
markägare.
Under de senaste åren har man strävat efter att bryta och demontera normer. Vid allt beredningsarbete är det viktigt att reducera och stävja onödig reglering. Otillbörliga normer bör avskaffas
och införandet av nya undvikas. Som i många andra sammanhang
är tajmningen viktig. Det är betydligt lättare att påverka under
beredningen än när besluten är fattade. Vi får inte acceptera och
godkänna allt: Jordägarnas röst måste höras!
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Panttikirjat
muutettiin
sähköisiksi
Pankeissa säilytettävät paperiset panttikirjat
on loka-marraskuussa muutettu sähköiseen
muotoon.
Maanmittauslaitoksen projektipäällikön
Erkki Tapolan mukaan panttikirjojen muuntaminen sähköiseen muotoon onnistui hyvin.
– Meillä on nyt yhteensä yli 2,5 miljoonaa
panttikirjaa. Se on arviolta 95 prosenttia
pankkien hallussa olevista panttikirjoista.
Jokaiselle panttikirjalle on merkitty saaja
rekisteriin. ”Saaja” on vastine kirjallisen prosessin haltija-termille.
  – Pankki myös huolehtii kirjallisen panttikirjan mitätöinnistä, jotta sitä ei enää käytetä
vakuutena, Tapola kertoo.
Kun pankki palauttaa panttikirjan takaisin
kiinteistön omistajalle, hän saa paperin sijaan
tiedon, että hänet on merkitty rekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi.
Halutessaan saajatiedon voi vielä tarkistaa
Maanmittauslaitoksen järjestelmästä osoitteessa www.kiinteistoasiat.fi.  

Vuokrasopimus
voi turvata

Dronea lennätetään
20–50 metrin korkeudella.

MIELIMAISEMAN

Metsänomistajilla, alan ammattilaisilla, mökkiläisillä
ja yrittäjillä voi olla hyvinkin erilainen käsitys kauniista
maisemasta. Metsämaisema mieleiseksi –hanke levittää tietoutta
maisemanvuokrauksesta, jossa osapuolet voivat sopia toivotusta
metsänkäsittelystä. Lisätietoa http://metsaan-lehti.fi/fi
MAISEMANVUOKRAUS
Maisemanvuokraus on metsänomistajan
ja lähikiinteistön omistajan välinen sopimus tietyn alueen metsän käsittelystä.
Maisemanvuokraussopimus on vapaaehtoinen. Se laaditaan määräajaksi.
Maksettava korvaus on tapauskohtainen. Valmiita taulukoita tai laskenta-

kaavoja ei ole.
Sopimus voi koskea esimerkiksi uudistushakkuun siirtämistä, pienpuuston
raivausta näkyvyyden parantamiseksi
tai vesistön rantaan jätettävää normaalia leveämpää suojavyöhykettä.

Ilmakuvaus avittaa
maakaapelointia

Lähde: Metsämaisema mieleiseksi -hanke

Syksyllä Laihian Miettylässä sähköverkon maakaapelointityöhön
valmistauduttiin kuvaamalla johtoreitin varrella oleva alue ilmasta
kuvauskopterilla.
Aloite ilmakuvauksiin tuli johtoreitin varrella olevalta maanomistajalta, ja urakoitsija Oy Ravera Ab
tarttui siihen mielellään.
Projektipäällikkö Matti Luoma-

Huom: Älä tuhoa paperisia panttikirjoja!
Kotona tai tallelokerossa säilytettäviä kirjallisia panttikirjoja ei pidä missään tapauksessa
mennä tuhoamaan, Maanmittauslaitos neuvoo.
Nykyiset kirjalliset panttikirjat ovat edelleen
voimassa ja ne käyvät uuden velan vakuudeksi
aina vuoden 2019 loppuun asti.   Siitä eteenpäin panttikirja tulee muuntaa sähköiseksi
ennen luoton myöntämistä. Muunnoksen voi
tehdä lähettämällä Maanmittauslaitokselle
sekä hakemuksen että kirjallisen panttikirjan.
Panttikirja muutetaan sähköiseksi myös kiinnitykseen kohdistuvien muutosten yhteydessä.  
– Kiinteistön omistajan ja isännöitsijän ei
tarvitse tehdä tässä vaiheessa mitään. Panttikirjan tiedot ovat edelleen tallessa, mutta jatkossa paperin sijaan sähköisessä muodossa,
Tapola korostaa.

EI VIERASESINEITÄ NAUTOJEN REHUUN
• Kirjallisia panttikirjoja
on Suomessa yhteensä
noin 3,6 miljoonaa.
• Niistä suurin osa on
pankkien hallussa.
• Loput ovat kunnilla, valtion
laitoksilla, isännöitsijöillä
ja yksityisillä henkilöillä.
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Biotalouden digitaalisia ratkaisuja tarjoava Mtech Digital Solutions Oy on perustanut biotalouden innovaatiopalkinnon. Vuonna 2018 etsitään innovaatioita, joilla vähennetään vierasesineiden
päätymistä nautojen rehuun.
Mtechin kesällä 2017 tekemän kyselyn perusteella suuri joukko suomalaisten
nautatilojen nautoja kuolee tai sairastuu
luontoon heitettyjen juomatölkkien vuok-

si. Teiden varsille heitetyt tölkit päätyvät
pelloille ja silppuuntuvat rehun sekaan
aiheuttaen naudoille vakavia sisäisiä
vammoja. Merkittävä osa tiloista kärsii
myös muiden roskien, kuten lasinsirujen
ja muovin aiheuttamista haitoista.
Innovaatiopalkintoa voi hakea yksittäinen henkilö tai ryhmä. Palkinnon
suuruus on 3 000 euroa. Hakuaika
päättyy 1.3.2018.

HYÖDYNNÄ KORJUUKELPOISUUSKARTTOJA
Suomen Metsäkeskus
on julkaissut uusia
korjuukelpoisuuskarttoja,
jotka helpottavat puunkorjuun
suunnittelua alueittain. Kartoilla
erottuvat selvät talvileimikot ja
kesäkorjuuseen sopivat kohteet.

Karttatietojen avulla metsäkoneyrittäjät näkevät, koska
millekin kohteelle voi mennä
töihin. Näin puunkorjuuta on
mahdollista rytmittää entistä
tasaisemmin ympäri vuoden.
Myös maasto- ja puustovaurioiden riski pienenee, kun metsätöitä tehdään keliolosuhteiltaan sopivissa kohteissa.
Korjuukelpoisuuskarttoja
on toistaiseksi saatavilla 21

sen mukaan ilmakuvaus on kustannustehokas tapa varmistaa,
että alue saadaan tarkasti dokumentoitua.
– Näin tarvittavat korjaukset
saadaan tehtyä rakentamisvaiheen
jälkeen ja lähtötilanteeseen perustuen. Samalla se on tapa kertoa
maanomistajille, että jälkityöt halutaan hoitaa hyvin.

alueelta eri puolilta Suomea
ja yhteensä noin 4 miljoonan hehtaarin alalta. Karttaaineistoa täydennetään ensi
vuonna.
Korjuukelpoisuuskar tto ja on kehitetty yhteistyössä
metsäalan toimijoiden kanssa Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihankkeessa. Kartat on tuottanut
Arbonaut Oy.
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MAISEMATEKOKILPAILUSSA
RUNSAS OSANOTTO
Maa- ja kotitalousnaisten vuoden
2017 maisematekokilpailuun,
jonka teemana oli ”Itsenäisyyden
merkit maisemassa”, osallistui
lähes 50 isoa tai pienempää kulttuuriympäristöä tai kulttuuriperinnettä koskevaa tekoa.
Valtakunnallisen kilpailun
voittaja julkistettiin marraskuun
lopulla. Kilpailun suojelijana oli
ministeri Kimmo Tiilikainen.

...

SATOVAIHTELUT
POIKKEUKSELLISEN SUURIA
Tämän vuoden viljasato, 3,4 miljardia kiloa, jäi 2000-luvun toiseksi pienimmäksi.
Poikkeuksellista olivat tänä
vuonna myös suuret satovaihtelut
eri puolilla Suomea ja paikallisesti. Satotappioita tuli eniten
syyssateiden piiskaamilla alueilla
Itä- ja Pohjois-Suomessa. Muualla
maassa satomäärät korjattua
alaa kohti olivat monin paikoin
suurimpia tällä vuosituhannella.
Viljasatoa vähensivät sekä
poikkeuksellisen suuret katoalat
että pienentyneet viljelyalat. Vain
rukiin ala ja sato olivat tänä syksynä tavallista suurempia.

KUVA Janne Lehtinen

Lyhyesti

Kiinnostavatko

KIERRÄTYSLANNOITTEET?
Viljelijän kannalta kierrätyslannoitteet ovat keinolannoitteita edullisempia ja tuottavat hyvin satoa samalla
kun ne säilyttävät pelloilla hyvän kasvukunnon, kertoo
Järki-hankkeeseen liittyvä tuore tietoisku.
Kierrätyslannoitteissa saadaan muun muassa kasvien kasvuun tärkeää fosforia kierrätettyä tehokkaasti. Ruoantuotannon, metsä- ja prosessiteollisuuden
sivuvirroissa kulkee valtavat määrät ravinteita, joita
voi hyödyntää ruokapeltojen voimanlähteinä nykyistä
paljon tehokkaammin.
Käyttäjän kannalta on tärkeä tuntea eri kierrätyslannoitteiden koostumus, tietää niiden sisältämät ravinteet ja ravinteiden ominaisuudet.
Lisätietoja:
http://jarki.fi/fi/isku/isku-20-kierratyslannoitteet

Järki on Luonnon- ja
riistanhoitosäätiön
sekä Baltic Sea Action
Groupin yhteinen hanke.
Sen tavoitteena
on luonnon
monimuotoisuuden ja
vesiensuojelun järkevä
edistäminen maa- ja
metsätaloudessa.

PeltoOptimi

KÄYTTÖÖN ENSI KESÄNÄ
Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää työkalua, jolla pellonkäyttöä voidaan optimoida niin, että ruoantuotanto keskitetään parhaimmille lohkoille.
Luke kerää parhaillaan alan toimijoilta palautetta järjestelmästä. Valmis
työkalu otetaan käyttöön ensi kesänä,
kun myös arviot maankäyttömuutosten
vaikutuksista maatalousympäristön monimuotoisuuteen ja kasvihuonekaasupäästöihin tarkentuvat.
PeltoOptimim avulla voidaan suunnitella maatalouden maankäyttöä valtakunnallisesti.
  – Maatalouselinkeinomme selviäminen haasteista ja kilpailuaseman
vahvistaminen Euroopassa edellyttää

ennakoivaa suunnittelua. Tähän kehitteillä oleva työkalu antaa hyvät eväät,
tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio toteaa.
Uusi työkalu huomioi erot peltolohkojen tuotantokyvyssä sekä esimerkiksi
lohkon koossa, muodossa, kaltevuudessa, etäisyydessä tilakeskukseen ja
vesistöihin, maalajissa sekä logistisissa
eduissa. Näiden perusteella peltolohkot
pisteytetään paremmuusjärjestykseen.
Työkalu kertoo, mitkä lohkot ovat kasvukunnoltaan ja ominaisuuksiltaan parhaimpia ja millä tuotantoa voidaan tehostaa kestävästi.
Lisätietoja:
OPAL-Life-hanke, PeltoOptimi-hanke

...

LASKURI HIRVIVAHINKOJEN
ARVIOINTIIN
Tapio Oy on toteuttanut maa- ja
metsätalousministeriön toimeksiannosta laskurin hirvieläinten
aiheuttamien metsävahinkojen
omatoimiseen arviointiin.
Uuden laskurin avulla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat arvioida vahingon
suuruutta ennen kuin tekevät
vahinkoilmoituksen Suomen
metsäkeskukselle.
Laskuri on julkaistu ns. BETAversiona, koska sen käytettävyyttä on varauduttu parantamaan palautteen perusteella.
Laskuri toimii parhaiten Cromeselaimella.
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JOUSTAVIA TILUSJÄRJESTELYJÄ SASTAMALASSA
Sastamalassa on päätetty vähentää turhaa
traktoriliikennettä vaihtamalla peltolohkoja
lähemmäs viljelijän talouskeskusta. Joustavasta tilusjärjestelystä sovittiin viime
kesänä.
Kyseessä on ensimmäinen maatilalähtöinen tilusjärjestely Jyväskylän eteläpuolisessa Suomessa. Maatilalähtöinen tilusjärjestely on perinteistä laajempaa alueen
tilusjärjestelyä nopeampi, joustavampi ja
ketterämpi.

Tarve vaihtoihin on lähtöisin viljelijöiltä,
eikä prosessissa ole mukauttamistoimia,
esimerkiksi uusien teiden rakentamista.
Hankkeen ensimmäisellä vaihtokierroksella noin 100 hehtaaria peltoa vaihtaa
omistajaa. Tilusjärjestelyssä on tarkoitus
toteuttaa niin monta vaihtokierrosta kuin
on tarpeen.
Mukana on noin 20 viljelijää. Kaikkien
osalta osallistuminen ei ole kuitenkaan vielä varmaa.

UUSI LAITE VILJANLAADUN MITTAUSKÄYTTÖÖN
GrainSense on kehittänyt maailman ensimmäisen kädessä pidettävän laitteen viljanlaadun
analysoimiseen. Kädessä pidettävä GrainSense mittaa viljan ja muiden viljelykasvien proteiini-, kosteus-, öljy- ja hiilihydraattipitoisuuden.
Laite on paristokäyttöinen ja vaatii vain
muutaman jyvän. Analysointi tapahtuu muutamassa sekunnissa eikä vaadi mitään valmistelutoimenpiteitä.

Laitteessa on paikannus (GPS) ja pilviyhteystoiminto, jotka tukevat tuottavuutta ja
kannattavuutta parantavia lisäarvopalveluja.
– Laite antaa viljanviljelijöille ja karjankasvattajille lisämahdollisuuden hallita tuotteidensa laatua, kustannuksia ja hinnoittelua,
GrainSense kertoo.
www.grainsense.com/contact
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Joroisten taimitarha

PIKKOLOMÄNTY
on uusin tulokas

Joroisten taimitarhalla
Uudet puulajit haastavat ikisuosikki kuusta taimimarkkinoilla. Vuonna
2019 päästään istuttamaan minikokoista pikkolomäntyä Suomen metsiin.
KUVAT UPM

8

MA ANOMISTAJA 2 | 17

2 | 17 MA ANOMISTAJA

9

P

ikkutaimet ovat taimimarkkinoiden uutta kehityskaarta.
Joroisten taimitarha on aktiivisesti kehittänyt siemen- ja
taimimateriaalia. Vuonna 2019 on tulossa
uutuus Pikkolomänty.
– Nimi on nyt rekisteröity. Se kirjoitetaan savolaisittain ihan kahdella koolla.
Asiakkaille niitä lähtee vuonna 2019, kertoo taimitarhapäällikkö Anne Immonen.

Pikkutaimet tuovat säästöjä
Pienet taimet tuovat kustannussäästöjä
taimikasvatuksessa, logistiikassa ja istutustyössä.
– Pikkolomännyn istuttaminen on helpompaa pienellä pottiputkella. Se on myös
helppo kuljettaa maastossa verrattuna
perinteisiin isopaakkuisiin ja
versoltaan kookkaisiin taimiin,
jotka istutetaan
kuokalla tai painavalla istutusputkella.
Biologiasta ei
pik kutaimissa
kuitenkaan Immosen mukaan
tingitä. Tärkeintä
ovat laadukkaat
taimet.
– Taimen koko
ei niinkään ole
ratkaiseva, vaan
tärkeää on verson ja juuriston suhde. Vahvajuurinen pikkutaimi lähtee tosi nopeasti kasvuun. Lisäksi hyvä maanmuokkaus
turvaa taimen hyvän kasvuunlähdön. Hyvä maanmuokkaus ja hyvä taimi kuuluvat
yhteen.
Markkinoilla on jo jonkin aikaa ehtinyt
olla rauduskoivun pikkutaimi. Pikkukoivua testattiin yhtiön omissa metsissä
usean vuoden ajan, ja saadut kokemukset
osoittivat, että pieni taimi pärjää erinomaisesti metsänviljelyketjussa. Koivun
viljelyssä ollaankin siirtymässä kokonaan
pikkukoivun käyttöön.
Kehitystyön ykköstavoitteena on parantaa metsänviljelyketjun kustannustehok-

kuutta. Metsänomistajalle tämä tarkoittaa
uudistamiskustannusten alenemista ja
kannattavuuden paranemista.

Koivun kasvatusmäärä kasvanut
Joroisten taimitarhalta lähtee siemeniä ja
taimia niin UPM:n omiin kuin yksityisten
metsänomistaja-asiakkaidenkin metsiin.
Päätuote on edelleen kuusi, jonka lisäksi
tarhalla kasvatetaan mäntyä ja rauduskoivua sekä pieniä kokeilueriä tammea.
Viime vuosina koivun kasvatusmäärä on noussut suhteellisesti eniten. Eri
puulajien jalostettu siemen tuotetaan
siemenviljelyksillä eri puolilla Suomea.
Näistä siemenistä kasvatetaan Joroisissa
taimia metsänviljelyyn.
Tulevaisuuden tukkipuut ovat taimitarhapäällikkö Anne
Immoselle sydämen asia. Hän haluaa muistuttaa
metsänomistajia
siitä, että taimiaines on investointi
omaisuuden hoitoon.
– Taimitarhalla olemme biotalouden ytimessä,
sillä täällä me
osaltamme varmistamme tuottoisan metsän
kasvatuksen ja
hy välaatuisen
puun kasvun metsissämme. Hyvä viljelymateriaali ja oikea-aikainen taimikonhoito tuovat huikean kasvunlisäyksen
– enemmän puuta jopa 10–20 vuotta lyhemmällä kiertoajalla. Ratkaisut metsän
tuottoon tehdään jo taimitarhalla, Immonen sanoo.
Immonen suosittelee tekemään taimitilauksen jo puukaupan yhteydessä.
– Parina viime vuotena on ollut pulaa
taimista. Jos tilauksen tekemisen jättää
ihan viime tippaan keväällä, voi olla ettei
taimia ole enää saatavilla.

Metsäpuilla
jalostuksen
etenemisnopeus
on pitkäjänteistä
toimintaa.
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sa yli 80 vuoden ajan. Nykyisin jalostus on
keskeinen osa metsäpuiden siemenhuoltoa, ja suuri osa taimitarhoilla tuotetuista
taimista kasvatetaan jalostetuista siemenistä. Metsäpuilla jalostuksen etenemisnopeus on pitkäjänteistä toimintaa, sillä
pitkät kiertoajat rajoittavat haluttujen
perintötekijöiden rikastamista puusukupolvelta toiselle.
Luonnonvarakeskus Luke vastaa metsänjalostuksesta pitkän aikavälin Metsänjalostus 2050 -ohjelman mukaisesti.
– Jalostuksella pyritään lisäämään määrällistä kasvua, ulkoista laatua ja jatkossa
myös puuraaka-aineen sisäistä laatua, kertoo Luken johtaja Taneli Kolström.
Kolmas jalostuksen tuottama lisäarvo
on taimiaineksen viljelyvarmuuden paraneminen. Määrätietoinen työ on tuottanut
tulosta. Esimerkiksi jalostetuilla koivun ja
männyn taimilla saavutetaan tällä hetkellä noin 25 prosenttia parempi tuotto kuin
metsikköalkuperällä.
Kiertoajat ovat myös laskeneet selvästi.
– Koivulla on mahdollista saada nopeita
jalostuskiertoja, ja nyt olemme jo kolmannen sukupolven jalostushyppäyksessä:
mottituotto on parantunut ja kasvunopeus ja laatukehitys on ollut huikeaa. Koivusta on mahdollista saada Suomeen nopean
kierron puulaji. 45 vuoden kiertoaika on
meidän mitassa lyhyt.
– Männyllä ensimmäisen sukupolven jalostuksella saadaan rekkakuorma enemmän hehtaaria kohden. Uudempi 1,5-polven jalostustaimi tuo jo kaksi rekkaa lisää,
Anne Immonen kertoo.
Joroisten taimitarhalla kasvatetaan vain
jalostettuja taimia.
– Ensi kesän koivuistutuksiin on saatavilla kolmannen sukupolven jalostettua
koivua.

Anne Immonen,
taimitarhapäällikkö

ROBOTIIKKAA AVUKSI
Jalostuksen lisäksi robotiikka ja innovaatiot tuovat taimenkasvatukseen uusia tuulia.
Joroisten taimitarhalla tuotantomäärät ovat
kasvaneet. Tuotantotiloihin on investoitu säännöllisesti ja tuotanto on koneellistunut. Automatiikka lisääntyy jatkuvasti.
Taimitarhapäällikkö Anne Immonen kertoo,
että myös robotiikkaa hyödynnetään uudistetuissa tuotantotiloissa. Esimerkiksi pakkauslinjastoissa robotit ovat apuna pakkaamassa
taimia laatikoihin.
– Taimituotannossa on teollisen tuotannon

elementtejä, mutta kuitenkin käsityön maku,
koska kyse on elävän materiaalin tuottamisesta. Robotiikan avulla pystytään vapauttamaan
ihmissilmiä ja käsiä siihen, mihin automatiikka
ei pysty – seurantaan ja valvontaan.
– Meillä on jo viidettä vuotta käytössä kasvatusautomatiikkaa kastelussa, lannoituksessa,
tuuletuksessa ja lämmityksessä. Esimerkiksi
mittausanalytiikassa on vielä runsaasti mahdollisuuksia. Siinä voidaan samalla saada energiansäästöä, Immonen sanoo.

Jalostuksella lisää puuta
Metsäpuiden jalostusta on tehty Suomes-
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AJANKOHTAINEN OPAS

metsää

omistaville
kuolinpesille

Suomen yksityismetsistä reilu kymmenen prosenttia on kuolinpesien
omistuksessa. Tapio Oy on tuottanut Kuolinpesästä sujuvaan
metsänomistukseen -oppaan vauhdittamaan kuolinpesien purkamista.

TEKSTI JA KUVAT Airi Matila
Artikkelin kirjoittaja toimii metsäasiantuntijana Tapiossa.

Suomessa on
yli 40 000 kuolinpesää,
joissa on
metsäomaisuutta.

K

uolinpesä soveltuu lähinnä
väliaikaiseksi metsänomistusmuodoksi. Osakkaiden
kannattaa aloittaa pohdinta
kuolinpesän purkamisesta ajoissa, jotta
päätökset metsänomistuksen tulevaisuudesta syntyisivät sujuvasti.
Uudessa oppaassa esitellään vaiheet
kuolinpesän purkamiseksi. Ensimmäiseksi kukin osakas selvittää metsänomistamisen tavoitteensa. Seuraavana askeleena
on pohtia yhdessä kuolinpesän toimintaa
tärkeiksi koettujen tavoitteiden kannalta.
Puukaupan teko helpottaa kuolinpesän
omistusjärjestelyjä,
kun metsätilan lisäksi
rahaakin on jaettavissa osakkaille.

12

MA ANOMISTAJA 2 | 17

Metsänomistuksen muodot
poikkeavat toisistaan
Omistusmuodolla on vaikutusta metsätilan päätöksentekoon sekä verotukseen,

kiinteistökauppaan ja sosiaalietuuksiin.
Oppaassa tehdään tunnetuksi metsänomistusmuotojen eroja.
Kuolinpesän purkamisen jälkeen metsä
omistetaan joko yhtymänä tai yksin tai
yhdessä puolison kanssa. Yhteismetsä on
myös varteenotettava vaihtoehto omistamiselle. Jos yksikään osakas ei ole kiinnostunut omistamisesta, metsä myydään
ulkopuoliselle. Metsätila on yleensä helppoa myydä, sillä tällä hetkellä metsätilojen
kysyntä on tarjontaa huomattavasti suurempaa. Valtio puolestaan ostaa luonnonsuojeluun soveltuvia metsiä.
Kuolinpesäomistus hankaloituu ajan
kuluessa. Kun alkuperäisen kuolinpesän
osakas kuolee, tulee hänen kuolinpesänsä
uudeksi osakkaaksi alkuperäiseen kuolin-
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Onko kuolinpesä toimiva -kysymyksen
avulla selviää kuolinpesän päätöksentekokyky. Metsätaloudellisesti aktiivinen kuolinpesä osallistuu metsäautotien toteutukseen ja rahoitukseen.

MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ
Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

PELÄTTY PAKKOLUNASTUS

pesään. Ajan kuluessa kuolinpesän toiminnasta päättävien henkilöiden määrä voi siis
kasvaa huomattavasti. Kuolinpesän purkaminen on hyvä keino tehostaa metsäomaisuuteen liittyvää päätöksentekoa.

Tositarinoita
kuolinpesien purkamisesta

Kahta samanlaista kuolinpesän osakasta
ei ole. Jos metsänomistaminen ei kiinnosta, kuolinpesän purkaminen ja esimerkiksi osuuden myynti toiselle osakkaalle on
varteenotettava ratkaisu.

14
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Oppaassa esitellään kuusi esimerkkiä kuolinpesän purkamisesta. Ne tuovat selkeästi
esille asioita, joista osakkaat päättävät kuolinpesän purkamiseksi. Esimerkkeihin koottiin tietoa myös veroista ja lainhuudatuksesta. Esimerkkeinä on kuolinpesien tavallisia
purkamisia, joista kaikki osakkaat saavat
omaan tilanteeseen sovellettavaa tietoa.
Kun kuolinpesä puretaan, yksi tapa on
jatkaa yhdessä omistamista metsäyhtymänä. Päätöksentekoa yhtymässä helpottaa
yhteishallintosopimus. Oppaaseen koottiin
muistilistaan asioita, joista yhtymän osakkaiden on vähintään syytä sopia kirjallisesti.
Nyt valmistuneesta kuolinpesäoppaasta
on suuri apu metsänomistajille sekä heitä

neuvoville ja auttaville ammattilaisille.
Suomessa on yli 40 000 kuolinpesää, joissa
on metsäomaisuutta. Uusia metsää omistavia kuolinpesiä syntyy joka ikinen päivä.
Opas tehtiin maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. Yhteistyötahoina olivat
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen
metsäkeskus. Airi Matila, Arto Koistinen
ja Essi Lahti toimittivat oppaan.

Kuolinpesästä sujuvaan
metsänomistukseen -opas on ladattavissa
maksutta Tapion verkkosivuilla.
http://tapio.fi/julkaisut-jaraportit/kuolinpesasta-sujuvaanmetsanomistukseen/

Maanomistajat pelkäävät ja vihaavat pakkolunastusta. Mieluummin pyritään vaikka huonoonkin sopimukseen kuin annetaan asian mennä lunastukseen. Mielestäni näin ei pitäisi
ajatella.
Lunastuksessa toimitusmiehet joutuvat selvittämään lunastettavan kohteen markkina-arvon. Se tehdään selvittämällä
vastaavissa kohteissa tehtyjä kauppahintoja. Näistä johdetaan
lunastuskorvaus.
Lunastukseen voidaan joutua monen lain nojalla. Kunnat ja
kaupungit lunastavat asemakaavoitettavia alueita lunastuslain
nojalla, joka on pääasiallinen lunastuksen mahdollistava laki. Vesihankkeissa lunastus tapahtuu
vesilain nojalla, kaivoshankkeissa kaivoslain ja tiehankkeissa
maantielain nojalla. Puolustusvoimille on räätälöity oma erillinen
puolustuspakkolunastuslaki.

valvomisesta. Lainsäädäntöä on uudistettu siten, että nykyisin
likimain kaikissa lunastuksissa lunastaja joutuu maksamaan
maanomistajan kohtuulliset asiamieskulut.
Lunastukseen kannattaa aina ottaa mukaan asian osaava
asiamies. Tässä kohden joudun varoittamaan yleisistä asianajotoimistoista. Harva niistä hallitsee lunastuskorvausasioita,
lapsenruokkojutuissa ne ovat hyviä!

Saneluhinta vs. käypä markkinahinta

Erityisesti useiden kaupunkien maanhankinta on luvalla sanoen kyseenalaista. Ne eivät
neuvottele maanomistajien kanssa vapaaehtoisesta kaupasta reilulla tavalla: kaupungin edustajat
vain ilmoittavat, että kaupungin
hallinnossa on päätetty maksaa
raakamaasta enintään sen ja sen
verran. Jos ei tule kauppoja, kaupunki pakkolunastaa maat.
Lunastustoimituksessa
Laki takaa
Tällainen ei ole neuvottelua,
kaikki päätökset tekevät
täyden korvauksen
vaan yritys sanella kaupan ehdot.
toimitusmiehet.
Kaikille näille on yhteistä se, että
Esimerkiksi nykyisen kotiLunastaja
ei päätä
lait takaavat maanomistajalle täykuntani Järvenpään kaupungin
lunastustoimituksessa
den korvauksen lunastettavasta
yhdessäkään viime vuosien pakmitään.
omaisuudesta, vesilaki jopa puokolunastuksessa lunastushinta
litoistakertaisen ja puolustuspakei ole ollut kaupungin neuvottelukolunastuslaki korkeimman käytarjouksen mukainen. Lunastusvän hinnan mukaisen korvauksen
korvaus on ollut kaikissa tapauk(käytännössä se on noin 10 % yli
sissa korkeampi.
käyvän hintatason).
Kaupungin neuvotteluissa tarMaanomistajat pelkäävät turjoama, kaupungin hallinnon pääthaan pakkolunastusta, ja lunastuksen pelossa tehdään huonoja
tämä saneluhinta ei ole lain tarkoittama käypä markkinahinta.
vapaaehtoisia kauppoja. Näin ei pitäisi koskaan tehdä.
Olin pari vuotta sitten maanomistajien asiamiehenä LahHuonolla hinnalla tehty vapaaehtoinen kauppa näkyy kaupdessa eräässä pakkolunastuksessa, jossa lunastushinta oli
likimain kaksinkertainen kaupungin tarjoamaan verrattuna!
pahintatilastossa. Jos sellaisia on useita, voi se vaikuttaa
myös pakkolunastuksessa maksettavaan korvaukseen. HuoNeuvoni maanomistajille kuuluukin: Älkää koskaan tehkö
noon hintaan tehty kauppa on kuin kusisi omaan taskuunsa:
huonoa kauppaa. Antakaa mieluummin asian mennä lunastukvähän aikaa lämmittää, mutta sitten tulee vilu!
seen. Se on aina lunastajalle kalliimpi ratkaisu. Ja käyttäkää
Pakkolunastuksessa lunastaja joutuu maksamaan myös
osaavaa asiamiestä. Lunastaja joutuu maksamaan asiamiekohtuulliset kulut, jotka maanomistajalle on tullut etujensa
hen käytöstä aiheutuvat kulut.

Tiesitkö, että…
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Syyskokous ja
-seminaari

Maanomistajain Liiton
SYYSKOKOUS PÄÄTTI

Avointen ovien päivä 26.5.2018
Maanomistajain Liitolla ja rakennushistoriallisella jaoksella on edessä vilkas toiminnan vuosi. Ensi vuoden
tärkein tapahtuma tulee olemaan lauantaina 26.5.2018
pidettävä avointen ovien päivä.
Tapahtuma on valtakunnallinen ja osa Euroopan
laajuista kulttuuriperinnön teemavuotta. Kaikki liiton
jäsenet kutsutaan mukaan avaamaan ovensa ja esittelemään tilaansa tai taloaan.
Lisätietoja ja tarkempia ohjeita on luvassa alkuvuodesta, mutta päivä kannattaa jo nyt panna muistiin ja
aloittaa ideointi.

Henkilövalintoja
Kokouksen puheenjohtajana toimi Eine RosenbergRiihimäki. Liiton hallituksen erovuoroisista jäsenistä
Henrik Creutz ja Sebastian Sohlberg valittiin uudelle
kolmivuotiskaudelle. Janne Sankelo ei ollut enää käytettävissä, ja hänen tilalleen valittiin yksimielisesti kansanedustaja Markku Eestilä Iisalmesta.
Peter Storsjö pyysi eroa muiden aikaa vievien luotta-

mustehtävien vuoksi. Hänen jäljellä olevaksi kaudekseen
valittiin Kaj af Enehjelm Riihimäeltä.
Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa. Muut
hallituksen jäsenet ovat Thomas Frankenhaeuser, Juha
Pylväs ja Eine Rosenberg-Riihimäki.
Rakennushistoriallisen jaoksen hallitus valittiin muuten entisessä kokoonpanossa, mutta Peter Storsjön tilalle tuli Kaj af Enehjelm. Muut jäsenet ovat Thomas Frankenhaeuser, Henrik Creutz, Hannele Helkama-Rågård,
Harri Männistö ja Ulla Tillander-Godenhielm. Puheenjohtajisto valitaan samoin kuin liiton hallituksessa.

Jäsenmaksu ennallaan,
nuoria tuetaan
Jäsenmaksu säilyy ennallaan, eli se on 125 euroa vuodessa. Nuorten maanomistajien toimintaan on saatu tukea,
jota käytetään erityisesti kansainväliseen toimintaan.
Muutenkin nuorten aktiivisuuden lisääminen on tulevan vuoden painopistealueita.

Meidän talomme, yhteinen kulttuurimme

MAANOMISTAJAIN LIITON AVOIMIEN
OVIEN PÄIVÄ LAUANTAINA 26.5.2018
Maanomistajain Liitto kannustaa jäseniään pitämään avoimien päivän lauantaina 26.5.2018 osana kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Monilla tiloilla
on vanhoja arvokkaita rakennuksia, joko
kartanoita tai talonpoikaistaloja piha- ja
tuotantorakennuksineen. Tilat saavat
suunnitella tapahtumansa sisällön omista
lähtökohdistaan. Tarkoitus on avata ovet
paikkakunnalta ja kauempaakin tulevien
ihmisten iloksi.
Liitto huolehtii valtakunnallisesta
markkinoinnista sekä tuottaa tarpeellista materiaalia tiloille: opasteita, kylttejä,
esitteitä, jne. Tilat voivat ilmoittautua jo
nyt suoraan liiton toimistolle, ja erityisesti
suunnittelutiimiin toivotaan vielä muutama vapaaehtoinen mukaan. Alkuvuodesta
kotisivuille tulee tarkempia ohjeita järjestelyistä ja ilmoittautumisesta.

Puheenjohtaja ilahtui

OLEN KAJ AF ENEHJELM 53-vuotias kauppatieteiden maisteri.
Olen isännöinyt Riihiviidan kartanoa Riihimäellä vuodesta
1998. Työuraani olen jakanut maatalouden ja rahoitusalan
kesken. Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut päätoimisena
viljelijänä.
Riihiviidan kartanossa on n. 190 hehtaaria peltoa ja n. 140
hehtaaria metsää. Kasvinviljely koostuu tällä hetkellä ohrasta,
vehnästä ja kaurasta, jotka kaikki ovat siemenviljelyksessä.
Olen naimisissa ja minulla on 1 tytär. Harrastuksiini kuuluu
urheilu, ennen kaikkea tennis, ja mm metsästys.
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OLEN MARKKU EESTILÄ 61-vuotias, erityisopettaja
Suvin aviomies ja kolmen lapsen isä. Ennen kuin tulin
vuonna 2011 valituksi eduskuntaan toimin pitkään
eläinlääkärin ihmisläheisessä ammatissa. Ehkäpä juuri
siitä syystä arvomaailmani on rakentunut suvaitsevaiseksi,
käytännönläheiseksi ja kaikkea työtä kunnioittavaksi.
Kotini on Iisalmessa, jossa olen ollut kaupunginvaltuutettuna
vuodesta 1996. Olen myös mm. Savon Voima Oyj:n
hallituksen jäsen. Harrastuksia on aktiivinen liikunta,
esimerkiksi hiihto ja rullaluistelu, sekä hevosurheilu,
kalastus ja metsästys

Syysseminaarin pääpuhuja oli EHHA:n
(European Historic Houses Association)
puheenjohtaja Rodolphe de Looz-Corswarem. Hän kertoi innostavasti niin järjestöstä kuin erityisesti tulevasta Euroopan kulttuuriperintövuodesta. Kaikissa
EHHA:n jäsenmaissa on tarkoitus järjestää Private Heritage Week toukokuussa 2018. Puheenjohtaja oli hyvin ilahtunut avoimien ovien päivästä ja siitä, että
Maanomistajain Liiton ja rakennushistoriallisen jaoksen suunnitelmat ovat jo nyt
niin pitkällä.
Aineisto on nähtävissä verkkosivuillamme www.maanomistajainliitto.fi

Vanhat talot kiinnostavat
Seminaarissa saatiin hyviä vinkkejä Loviisan ja Sastamalan vanhat talot -tapahtumien järjestäjiltä. Marja Koukku Sastamalasta kertoi, kuinka elokuussa yhden
paikkakunnan noin viidessäkymmenessä
kohteessa oli yhteensä tuhansia kävijöitä.
Kävijämäärä vaihteli noin 300-2500 per talo, ja monet saapuivat pitkienkin matkojen
takaa paikalle.
Seminaariosallistujat saivat myös kuulla, että tapahtumien yhteydessä ei ole sattunut mitään ikäviä asioita, esimerkiksi
varkauksia.
Petri Vauhkonen kertoi Loviisan Wanhat talot -tapahtumasta, joka on järjestetty jo 13 kertaa. Vuonna 2017 kävijöitä oli
noin 17 000. Talokohteita oli noin 50, joista
30 Loviisan keskustan alueella.
Loviisan Wanhat talot -tapahtuma on
kasvanut vuosi vuodelta, ja se on samalla lisännyt koko kaupungin vetovoimaa.
Monet kohteet ovat olleet avoinna useana
vuonna, mutta uusiakin aina löytyy. Samoin yleisössä on vakiokävijöitä, mutta
myös ensikertalaisia on joka vuosi.
Talojen omistajille tulee järjestelyistä
työtä, mutta tapahtuman hyvä henki ja
innostuneet ja aidosti kiinnostuneet vierailijat saavat jatkamaan vuosi toisensa
jälkeen. Sekä Marja Koukku että Petri
Vauhkonen kannustivat osallistumaan
Maanomistajain Liiton avoimien ovien
päivään.
Marja ja Kaarle Koukku esittelevät
Kinnalan Koukkua, mikä oli yksi
Sastamalan vanhojen talojen kohteista
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SUBJECT
Anders Wall Award grants a prize to private
individuals who have made a special contribution to the rural environment within the European Union.
ELIGIBILITY CRITERIA
Only private enterprises can enter the competition.
Their actions must be of importance at multiple levels: local, national and/or European.
The actions must be based on the use of quality instruments and management practices
which contribute to the improvement of the
quality of the environment.

Apply now for the

Anders Wall Award 2017/18!
Deadline: December 31
ABOUT THE AWARD
Anders Wall Foundation from Stockholm in association with the European
Commission, Directorate General for the Environment, Brussels, the Royal Swedish
Academy of Agriculture and Forestry and the ”Friends of the Countryside”, has
decided to introduce an award for individuals who have made a special contribution
to the rural environment within the European Union.

Jouluterveiset!
Julhälsningar!

SELECTION CRITERIA
Applicants’ achievements should preferably
include the following elements:
•
Preserving and enhancing the landscape.
•
Providing biodiversity.
•
Preserving the countryside’s cultural heritage.
•
Contributing to sustainable economic local development.
•
Prize description
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The landowner of the selected project will receive a diploma of recognition and a prize of
€20,000.
Submit your project and share your success!
Deadline: December 31, 2017
Applications must be sent to the following
address (if possible both by post and e-mail):
Anders Wall Award
Friends of the Countryside
Rue de Trèves 67
B-1040 Brussels
Tel: + 32 (0)2 234 2000 / Fax: + 32 (0) 2 234 3009
AND via e-mail to the Award Coordinator
at ana.rocha@elo.org

Forum for the Future of Agriculture
TUESDAY, MARCH 27, 2018
— SQUARE, BRUSSELS
Mark Tuesday, March 27, 2018, in your calendar now and join us at the Forum for the
Future of Agriculture in Brussels, the premier
meeting place to discuss sustainable agriculture and environmental security.

Lisätietoja toimisto@maanomistajainliitto.fi
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KUVA Shutterstock

Join the conversation and contribute to the
dialogue at FFA2018.
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OIKEUSTAPAUKSIA
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi

24.10.2017/5328 KHO:2017:167
Ympäristölupa - Ympäristönsuojelulaki - Eläinsuoja - Broilerikasvattamo - Laajennus - Hajuhaitta - Kohtuuton rasitus - Katselmus - Ohjeetäisyydet
Ympäristölupaa oli haettu broilerikasvattamotoiminnan laajentamiselle siten, että olemassa
olevan 25 500 broilerin kasvattamon lähelle
rakennetaan uusi 54 000 broilerin kasvattamo.
Kun otettiin huomioon alueen luonne, maastonmuodot, hajun esiintymisestä saatu selvitys ja
uuden kasvattamon sijoittuminen kauemmas
useimmista häiriintyvistä kohteista sekä hajuhaitan rajoittamiseksi annetut korkeimman
hallinto-oikeuden muuttamat lupamääräykset,
hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei haetussa laajuudessa ennalta arvioiden aiheutunut lähialueen asukkaille ympäristönsuojelulain
42 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta, vaikka etäisyydet lähimpiin asuntoihin jäivätkin toiminnan laajuuteen
nähden lyhyiksi.

17.10.2017/5130 KHO:2017:162
Tuloverotus - Pääomatulojen verotus - Luovutusvoitto - Luovutusvoiton verovapaus - Sukupolvenvaihdosluovutus - Maatilakokonaisuus
- Maa- ja metsätalous - Rantatontti - Rantaasemakaava
A oli omistanut maatilakokonaisuuden, johon
oli kuulunut 13 tilaa mukaan lukien tila X. Tilaa
X koskeva ranta-asemakaava oli tullut voimaan
vuonna 1995. Kaavan mukaan tilalla X oli ainakin seitsemän rantatonttia, joista A oli sittemmin myynyt ainakin viisi.
A oli vuonna 2012 myynyt maatilakokonaisuuden, mukaan lukien tilalla X sijaitsevat kaksi
jäljellä olevaa lohkomatonta rantatonttia, pojalleen B:lle. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n
luovutuksesta saama kauppahinta katsottava
kokonaisuudessaan tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla verovapaaksi tuloksi.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A oli ryhtynyt
käyttämään maatilakokonaisuuden yhteydessä
luovutettuja rantatontteja muussa tarkoituksessa kuin hänen harjoittamassaan maa- ja
metsätaloudessa, kun otettiin huomioon, että
A oli ranta-asemakaavan voimaantulon ja maatilakokonaisuuden luovutuksen välisenä aikana
myynyt tilalla X sijaitsevia muita rantatontteja.
Siten maatilakokonaisuuden luovutuksessa
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kahden rantatontin osalta kertynyt kauppahinta
ei ollut A:n verovapaata tuloa. Korkein hallintooikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja
saattoi toimitetun verotuksen voimaan. Verovuosi 2012. Äänestys 3 - 2.

17.10.2017/5125 KHO:2017:161
Luonnonsuojelulaki - Viitasammakko - Suojelusta poikkeaminen - Lisääntymis- ja levähdyspaikka - Vapaa-ajanasuntoalue - Puutarhakylähanke - Luontodirektiivi - Pakottava syy
Kunta oli hakenut lupaa viitasammakon lisääntymispaikan suojelusta poikkeamiselle siirtolapuutarhatyyppisen vapaa-ajanasuntoalueen
rakentamiseksi. Vaikka hanketta, jonka tarkoituksena oli kunnan elinvoimaisuuden säilyttäminen, voitiin sinänsä pitää erittäin tärkeän yleisen
edun kannalta hyödyllisenä, ei viitasammakon
lisääntymispaikan suojelusta poikkeamiselle
ollut luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua erittäin tärkeän yleisen
edun kannalta pakottavaa syytä. Näin ollen lupaa suojelusta poikkeamiseen ei voitu myöntää.

4.10.2017/4882 KHO:2017:153
Vesiasia - Hallintopakko - Vesialue - Vesijätön
lunastus - Vesialueen täyttö - Läjitys
ELY-keskus oli vesilain valvontaviranomaisena
pannut aluehallintovirastossa vireille hakemuksen, jossa se oli vaatinut ennallistamistoimia
vesilain vastaisen vesialueen täytön vuoksi. Hakemuksen mukaan täyttö oli tehty vuoden 2007
jälkeen ja ennen vuoden 2013 lokakuuta. Hallintopakkohakemuksessa tarkoitettua aluetta oli
vesijätön lunastustoimituksessa vuonna 2014
pidetty kiinteistön edustalle muodostuneena vesijättöalueena. Alue oli lunastettu ja liitetty kiinteistöön. Toimitus oli lainvoimainen. Aluehallintovirasto oli hylännyt ELY-keskuksen hakemuksen,
koska hakemuksen kohteena olevaa aluetta oli
pidettävä maa-alueena vesijätön lunastustoimituksen perusteella. Hallinto-oikeus oli samalla
perusteella hylännyt ELY-keskuksen valituksen
aluehallintoviraston päätöksestä.
Siltä osin kuin hallintopakkohakemuksen kohteena olevat toimenpiteet oli tehty ennen vuotta
2012, toimenpiteiden lainmukaisuutta oli arvioitava vanhan vesilain (264/1961) säännösten
mukaisesti.
Kysymys siitä, oliko ELY-keskuksen hakemuksen kohteena oleva alue luettava vanhaa vesilakia sovellettaessa maa- vai vesialueeksi, määräytyi mainitun lain 1 luvun 6 §:n 1 momentin
nojalla. Mainitun säännöksen mukaan vesialueen rajana maata vastaan pidettiin keskivedenkorkeuden korkeuden mukaista rantaviivaa. Jos
vedenkorkeus oli pysyvästi muuttunut, määrättiin sanottu raja muutoksen jälkeen todettavien
vedenkorkeuksien mukaan. Vanhan vesilain 1

Ota talteen!

luvun 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilman
asianmukaista lupaa kielletty vesiympäristön
muutos tai seuraus oli siis voinut kohdistua
myös maa-alueeseen tämän alueen kuuluessa
vesiympäristöön.
Kiinteistömuodostamislain mukainen vesijätön lunastustoimitus ei edellä lausuttu huomioon ottaen saanut sellaista oikeusvoimaa, että
vanhaan vesilakiin perustuvan hallintopakon
käyttäminen ei edes lähtökohtaisesti olisi ollut
mahdollista siinä tilanteessa, että hallintopakon
kohteena oleva alue oli toimituksessa liitetty vesijättönä osaksi kiinteistöä. Tähän nähden pelkästään sillä seikalla, että nyt kysymyksessä ollut alue oli liitetty kiinteistöön vesijättöalueena,
ei ollut oikeudellisesti ratkaisevaa merkitystä
arvioitaessa sitä, oliko mahdollisesta vesialueen täytöstä voinut aiheutua vanhan vesilain 1
luvun 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupaa
edellyttänyt muutos tai seuraus.
Kun aluehallintovirastolla ja hallinto-oikeudella oli ollut tästä asiasta toinen käsitys eikä
hallintopakon edellytyksiä ollut käsitelty asianmukaisessa laajuudessa vesilain säännösten
nojalla, aluehallintoviraston ja hallinto-oikeuden
päätökset oli kumottava ja asia oli palautettava
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi

toimisto@maanomistajainliitto.fi

18.9.2017/4478 KHO:2017:147
Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen Rakennuksen purkaminen - Asemakaava - Suojelumääräys - Pakottava syy - Poikkeamisen
tarve - Rakennuksen sijainti kahdella kiinteistöllä - Kiinteistönraja - Eri omistajat - Omistajien
välisessä sopimussuhteessa annettu yleisen
tuomioistuimen purkamismääräys
Asemakaavan A-1/s alueita koskevan suojelumääräyksen mukaan olemassa olevia
rakennuksia ei saanut purkaa ilman pakottavaa syytä. Se, että A-1/s korttelialueella ollut
rakennus sijaitsi kahden eri omistajille kuuluvan kiinteistön alueella, ei ollut sellaisenaan
pakottava syy rakennuksen purkamiseen, eikä
myöskään se, että yleisessä tuomioistuimessa toisen kiinteistön omistajan vaatimuksesta
oli lainvoimaisesti velvoitettu toisen kiinteistön
omistaja purkamaan omistamansa ensin mainitulla kiinteistöllä oleva rakennuksen osa. Näin
ollen purkamiseen oli tarpeen saada poikkeus
kaavamääräyksestä. Ottaen huomioon rakennuksen sijainti RKY-alueella, rakennuksen kunto ja rakennukseen liittyvät merkittävät historialliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
arvot oikeudellisia edellytyksiä poikkeamiseen
ei ollut. Rakennuksen osaomistajan poikkeamishakemus oli tullut hylätä.

Puolusta etujasi
maanomistajana
- pysy ajan tasalla!

Maanomistajain liiton
uusi puhelinnumero

045 221 5151

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

TILAA

SÄHKÖINEN
JÄSENVIESTI
ILMOITA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI >

www.maanomistajainliitto.fi
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MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND R.Y.
Maanomistajain Liitto on merkittävien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö.Maanomistajain Liitto r.y. on ollut vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen.
Liitto on perustettu vuonna 1945.

Ympäristö- ja maankäyttöasioiden erityisosaaja

LIITON TEHTÄVÄT
Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenten neuvonta. Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi. Liitto edistää
jäsenistön vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.
LIITON TAVOITTEET
• Maan yksityisomistuksen säilyminen ja senvahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein kohdistettuja ja selkeitä.
• Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa maa- ja metsätalouden kanssa.
• Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä
• Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä

•
•
•
•
•
•
•

lunastus- ja korvausasiat
kiinteistöarvioinnit
maa-ainesasiat
kaivostoimintaan liittyvät lupa- ja korvausasiat
luonnonsuojelun korvausasiat
vesiasiat, tieasiat
kaavoituksen lupa- ja korvausasiat
Puh. 0400 874 253
yritys.tornberg@gmail.com
www.markkutornberg.fi

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

1500 euroa lisää
tuloja kuussa

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

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

Jordägarnas Förbund, som grundades år 1945, är en intressebevaknings- och rådgivningsorganisation
för jordägare. Förbundet har varit medlem i ELO (European Landowners´ Organization) sedan år 1996.
FÖRBUNDETS UPPGIFTER
Till Jordägarnas Förbunds uppgifter hör att trygga och utveckla jordägarnas intressen och förmåner
samt att fungera som rådgivare för medlemmarna. Förbundet arbetar för att stärka jordäganderätten, för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för jordägande och för att öka jordägarnas
bestämmanderätt. Förbundet främjar nyttjandet av medlemskårens gamla, värdefulla byggnader
och utvecklandet av kulturlandskapet.
FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING
Förbundets målsättning är att trygga och utveckla den privata jordäganderätten. Lagstiftningen gällande jordägandet bör vara transparent, jämlik och konsekvent. Författningarna bör vara tydliga och
rätt riktade. Förbundet verkar för långsiktig vård av naturen och kulturlandskapet i harmoni med jordoch skogsbruket, för bevarandet av en livskraftig och trivsam landsbygd och för upprätthållandet av
en för jordägarna acceptabel allemansrätt.

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

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

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

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

E-mail
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Liimaa tähän
postimerkki

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

Jakeluosoite / Adress

PUHEENJOHTAJA
Henrik Creutz, Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi
VARAPUHEENJOHTAJA
Sebastian Sohlberg, Siuntio,
040 5114 306,
sebastian.sohlberg@malmgardsjundea.fi
JÄSENET
Thomas Frankenhaeuser, Porvoo
040 5464 285
thomas.frankenhaeuser@kullogard.fi
Juha Pylväs, Ylivieska
050 588 4536
juha.pylvas@eduskunta.fi
Eine Rosenberg-Riihimäki, Hartola
040 541 8084
eine.rosenberg.riihimaki@gmail.com
Janne Sankelo, Kauhava
puh 050 5120 519
janne.sankelo@vapo.fi
Peter Storsjö, Raasepori
puh 0500 504 229
peter.storsjo@nyby.fi

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

Jäseneksi

Liity verkkoon – Anslut dig till nätverket

Nimi / Namn

MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUS 2017

Maanomistajain Liitto r.y.
Virkatie 1
16600 Järvelä

MAANOMISTAJAIN LIITON
JÄSENEKSI voi liittyä jokainen
maanomistaja! Liitto auttaa jäseniään
maanomistukseen liittyvissä
kysymyksissä. Jäsenemme saavat
10 % alennuksen Arviointikeskuksen
lakiasia- ja kiinteistöarviointi
asiantuntijapalveluista. Jäsenmaksuun
sisältyy kahdesti vuodessa ilmestyvä
Maanomistaja-lehti sekä kuukausittain
tuleva sähköinen jäsenviesti.
Suomen Maanomistajain Liiton
jäsenet ovat samalla myös jäseniä
Euroopan maanomistajajärjestössä
ELO:ssa (European Landowners´
Organization), joka edustaa miljoonia
maanomistajia EU:n jäsenmaissa.
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Aina paras

HINTA PUULLESI
Kumppaninamme sinun ei tarvitse murehtia puun hinnan
muutoksista. Hyvitämme sinulle mahdollisen hinnan nousun
hinnantarkistuskauden aikana. Tutustu etuun!

Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsä.fi

Hinnantarkistuskausi
alkaa nyt!

UPM METSÄ

