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Putin och staden
- hot mot jordägaren
För en jordägare är begreppet fosterland, och försvaret av fosterland, mycket konkret. Det handlar om den egna marken. Försvaret
av den egna marken har alltid handlat om yttre makter som gör
intrång på vår självständighet och vår bestämmanderätt.
Vi har lärt oss att acceptera att främmande stater kan utgöra
ett hot mot oss. Men det som vi, som jordägare, har svårt att acceptera är att även staden och kommunen kan utgöra en fara för
vår självständighet och bestämmanderätt i form av tvångsinlösen
av vår mark. Jag tror inte vi ska acceptera detta i framtiden heller.
De geopolitiskt oroliga tider vi lever i har tagit en del politiska
beslutsfattare på sängen. Se bara på militärväsendets öde i vårt
grannland Sverige. Det är en stor naivitet att tro att världen förändras på basis av tillfälliga politiska konjunkturer. Lyckligtvis har
vi i Finland insett detta.
Men det handlar inte enbart om militärväsendet. Som vi i Finland lärt oss den hårda vägen handlar det även om matproduktion. Att garantera en inhemsk matproduktion är fortfarande en av
grundstenarna, vid sidan om militären, i vår nationella säkerhet.
Samtidigt som lönsamheten är skral inom lantbruket i Finland
ser vi stora tryck mot jordbruksstöden, speciellt på EU-nivå men
också t.ex. i Sverige. Detta är mycket oroväckande med tanke på
den fortsatta livsmedelsproduktionen i Finland.
Också här hoppas vi på fortsatt långsiktigt tänkande bland politikerna i Finland. Ofta har vi sett en viss korrelation mellan den
allmänna ekonomiska aktiviteten och t.ex. spannmålspriserna.
Under den ekonomiska uppgången som vi just nu upplever har
en ökning i spannmålspriserna uteblivit. Detta är mycket oroväckande med tanke på nästa ekonomiska nedgång. Någonting som
både den enskilda bonden, i sin ekonomiska planering, och de
politiska beslutsfattarna då de gör beslut t.ex. gällande stödpolitiken hoppeligen beaktar.
Mörka moln tonar upp sig än en gång då vårt östra grannlands
ledare trummar för fullt för militär upprustning och nukleär beredskap. Det är nya politiska spänningar i luften. De jordägare som
sysslar med jordbruk gör sin plikt för landet genom att säkerställa
den inhemska matproduktionen. Den ända vi hoppas på är att
landet säkerställer förutsättningarna för vårt arbete.
Kaj af Enehjelm
Styrelseledamot i Jordägarnas Förbund

Putin ja kaupunki
- uhkia maanomistajille
Maanomistajalle isänmaa käsitteenä ja isänmaan puolustus ovat
hyvin konkreettisia asioita. Kyse on omasta maasta. Oman maan
puolustuksessa on aina ollut kyse ulkoisesta vallasta, joka uhkaa
itsenäisyyttämme ja itsemääräämisoikeuttamme.
Olemme oppineet hyväksymään sen, että ulkoiset vallat voivat
muodostaa uhan meille. Mutta se mikä meille – maanomistajille
- on vaikea hyväksyä, on se, että myös kaupunki ja kunta voivat
muodostaa uhan itsenäisyydellemme ja itsemääräämisoikeudellemme maan pakkolunastuksen muodossa. En usko, että meidän
pitää hyväksyä tätä tulevaisuudessakaan.
Geopoliittisesti levoton aika, jota elämme juuri nyt, on yllättänyt
osan poliittista päättäjistä. Ruotsin puolustusvoimain kohtalo on
siitä esimerkkinä. On suurta naiiviutta uskoa, että maailma muuttuu tilapäisten poliittisten konjunktuurien myötä. Onneksi olemme
Suomessa ymmärtäneet tämän.
Mutta kyse ei ole vain asevoimista. Kuten Suomessa olemme
oppineet kantapään kautta, kyse on myös ruoantuotannosta. Kotimaisen ruoantuotannon varmistaminen on edelleen asevoimien
ohella kansallisen turvallisuutemme peruspilareita.
Maatalouden kannattavuus on heikkoa Suomessa, ja samalla
näemme maataloustukiin kohdistuvia paineita, erityisesti EU-tasolla mutta myös esimerkiksi Ruotsissa. Tämä on hyvin huolestuttavaa ajatellen ruoantuotannon jatkuvuutta Suomessa.
Toivomme poliitikoiltamme pitkäjänteistä ajattelua tässäkin asiassa. Olemme havainneet tiettyä korrelaatiota yleisen taloudellisen aktiviteetin ja esimerkiksi viljan hintojen välillä. Meneillään
olevan taloudellisen nousukauden aikana viljan hintojen nousua ei
ole tapahtunut. Tämä on hyvin huolestuttavaa ajatellen seuraavaa
taloudellista laskukautta. Toivottavasti yksittäiset maanviljelijät
ottavat tämän huomioon omassa taloudellisessa suunnitellussaan ja poliittiset päättäjät tehdessään maataloustukipäätöksiä.
Tummat pilvet nousevat jälleen, kun itäisen naapurimme johtaja
rummuttaa asevarustelun ja ydinasevalmiuden puolesta. Uusia
poliittisia jännitteitä on ilmassa. Ne maanomistajat, jotka ovat
maanviljelijöitä, tuntevat velvollisuutensa maansa puolesta varmistamalla kotimaisen ruoantuotannon. Ainoa, mitä toivomme,
on että maamme varmistaa työmme edellytykset.
Kaj af Enehjelm
Maanomistajain Liiton hallituksen jäsen
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KUVA Leena LK

Opi katsomaan

MAISEMAA UUSIN SILMIN
Tuore ”Maisema, opas arvokkaiden maisemaalueiden maankäytön suunnitteluun” -opas avaa
maisemakäsitettä ja kertoo, mitä arvoja sisältyy
arvokkaisiin maisema-alueisiin.
Maankäytön suunnitteluun tarkoitettu julkaistu tuo punnittua
maisematietoa kuntien päättäjille, maanomistajille ja muille
kansalaisille.
Opas toimii työkaluna alueen
erityispiirteiden huomioon ottamiseen, kun uusia toimenpiteitä
suunnitellaan ja kohdennetaan
arvokkaille maisema-alueille.
Lisäksi oppaassa käsitellään
mahdollisuuksia, joita maisema
voi tarjota elinkeinoelämälle ja
ihmisten hyvinvoinnille.
Samalla opas pyrkii edistä-

4

MA ANOMISTAJA 1 | 18

mään maankäytön suunnittelijoiden, maanomistajien, maaseutuyrittäjien ja asukkaiden
yhteistyötä, jotta myös tulevat
sukupolvet pääsevät nauttimaan
hienosta suomalaisesta maaseudun kulttuurimaisemasta.
Oppaan ovat laatineet EteläSuomen Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelujen Jutta
Ahro, Auli Hirvonen, Katriina
Koski, Helena Pakkanen ja Riikka Söyrinki. Ympäristöministeriö
on tukenut hanketta.

Lär dig att se på

Juvan Kaskiin valtakunnallisesti arvokas maisemaalue on saavuttanut arvonsa pitkään jatkuneen viljelyn ja maataloustoiminnan oheistuotteena. Alueen
aktiivinen maataloustoiminta, metsien hoito ja ympäristön luonteva hyödyntäminen sekä monipuolinen
tilarakenne karjatiloineen ylläpitävät arvokasta kulttuurimaisemaa ja turvaavat alueen arvojen säilymisen. Alueen asukkaat suhtautuvat aktiivisesti oman
ympäristönsä hoitoon – yhtenä osoituksena alueelle
hiljattain valmistunut maisemanhoitosuunnitelma.
Kaskii som finns i Juva är ett nationellt värdefullt
landskapsområde som uppnått sitt värde tack vare
odling och lantbruksverksamhet som pågått en
längre tid på området. Den aktiva lantbruksverksamheten, skötsel av skogar och ett naturligt utnyttjande
av miljön samt en mångsidig gårdsstruktur med nötkreatur upprätthåller det värdefulla kulturlandskapet
och säkerställer att områdets värden bevaras. Invånarna på området förhåller sig aktiva till skötseln
av miljön – ett tecken på det är en skötselplan som
nyss färdigställts för området.

INTERNET AUTTAA, MUTTA
YHTEYDET VAIHTELEVAT

OSAKEHUONEISTOJEN TIEDOT
UUTEEN REKISTERIIN

Internet on yhä tärkeämpi työväline maatiloilla, mutta kaikkialla maassa yhteydet eivät pelaa yhtä hyvin, ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) keräämistä tiedoista.
Noin joka kuudes maatila joutuu käyttämään Internetiä riittämättömällä yhteydellä.
Tyytymättömimpiä yhteyden laatuun ollaan
Etelä-Savossa. Siellä lähes 30 prosenttia
maatalousyrittäjistä sanoo, että yhteys ei ole
riittävä. Keski-Suomessakin joka neljäs maatalousyrittäjä kokee yhteyden riittämättömäksi.
Valtakunnallisesti kiinteää Internet-yhteyttä
käyttää 56 prosenttia maatalous- ja puutarhayrityksistä ja liikkuvaa eli mobiilia yhteyttä 76
prosenttia.

Suomessa otetaan ensi vuonna käyttöön
sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.
Vuodesta 2019 alkaen asunto-osakeyhtiöt
ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin ja samalla luopua velvoitteesta osakeluettelon ylläpitoon. Siirron edellytyksenä on, että
yhtiön edustajatiedot ovat kaupparekisterissä
ajan tasalla.
Asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille tiedotetaan lähempänä siirtoajankohtaa, miten
siirto käytännössä tehdään. Samalla tarkennetaan eri toimenpiteiden aikatauluja.
Lisätietoja: http://osakehuoneistorekisteri.fi

LANDSKAPET MED NYA ÖGON
Den färska publikationen ”Landskap – guide för planering av markanvändning på värdefulla landskapsområden” definierar begreppet landskap och
berättar vilka värden som ingår i värdefulla landskapsområden.

Opas on ladattavissa
verkosta osoitteesta:
www.maajakotitalousnaiset.fi/
maisemaopas
Guiden kan laddas
ner från internet:
www.maajakotitalousnaiset.fi/
landskap

Uusi kirja
kasvinsuojelusta
Peltokasvien kasvinsuojelu
2018 -kirja sisältää
markkinoilla olevat kasvin
suojeluaineet yksissä
kansissa.

Tämän vuoden uutuutena kirjassa esitellään luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävissä olevat kasvinsuojelu-

Publikationen som är avsedd för planering av
markanvändning ger avvägd information om
landskap till kommunernas beslutsfattare, till
markägare och till andra medborgare.
Guiden fungerar som ett arbetsredskap då
det gäller att ta i beaktande ett områdes särdrag då man planerar och riktar in nya åtgärder som berör värdefulla landskapsområden.
I guiden tar man också upp de möjligheter som
landskapet kan erbjuda näringslivet och människors välbefinnande.

menetelmät ja hyväksytyt valmisteet.
Uutta on myös kevätviljojen osalta kokeiluluontoisesti lisätyt tiedot valmisteiden tehoaineiden pitoisuuksista.
Kirjasta saa tietoa muun muassa
kasvinsuojeluaineiden tehoista, resistenssiryhmistä ja viljalajikkeiden
taudinkestävyyseroista. Mukana ovat
koosteet valmisteiden ympäristörajoituksista, viljan ja perunan tankkiseoksista, ja ruiskun kunnossapidosta.

Samtidigt strävar guiden till att befrämja
samarbetet mellan markägare, landsbygdsföretagre, invånare och dem som planerar
markanvändningen, så att även kommande
generationer får njuta av det fina finska kulturlandskapet på landsbygden.
Guiden har sammanställts av Jord- och hushållskvinnorna i södra Finland, MKN landskapstjänsters Jutta Ahro, Auli Hirvonen, Katriina
Koski, Helena Pakkanen och Riikka Söyrinki.
Projektet har fått stöd av miljöministeriet.

Kirja on saatavana
painettuna
ja e-kirjana.
www.proagriaverkkokauppa.fi,
myynti@proagria.fi
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KUVA Janne Lehtinen

Metsätiedot

LÖYTYVÄT NYT VERKOSTA
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa voi nyt hyödyntää
tehokkaasti, kun metsätietolain muutokset astuivat maaliskuun alussa
voimaan. Ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot löytyvät Metsään.fi
-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa.

Yksityistieavustusten
PAINOPISTE SILLOISSA

Bidrag för enskilda vägar
HAR TYNGDPUNKTEN PÅ BROAR

Painopiste avustusten myöntämisessä
on silloissa, sillä yksityisteiden sillat ovat
kriittisiä pisteitä erityisesti biotalouden
kuljetusten kannalta.
ELY-keskus voi myöntää avustusta yksityisteiden parannuksiin silloin, kun tavoitteena on turvata tasa-arvoista liikkumista, pysyvää asutusta ja elinkeinoelämää.
Avustusmäärä on normaalisti 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, mutta erityisen tärkeissä kohteissa
kuten silloissa se voi olla 75 prosenttia.
– Siltahankkeiden valmisteluvaiheessa
tiekunnan kannattaa ottaa ensin yhteyttä
ELY-keskukseen. Näin voidaan varmistua
parantamishankkeen avustuskelpoisuudesta ja teknisten ratkaisujen tarkoituksenmukaisuudesta ennen varsinaisten
suunnitelmien tilaamista, liikennejärjestelmäasiantuntija Kai Paavola Keski-Suomen ELY-keskuksesta ohjeistaa.
Yksityistien hakemuslomakkeet, viimeisimmät ohjeet ja ajankohtaiset tiedotteet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.
fi/yksityistiet
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Det finns i år totalt 13 miljoner
euro att beviljas som bidrag
för enskilda vägar. Bidragen
kan sökas året om.
Tyngdpunkten för beviljande av bidrag ligger
på broar, eftersom de enskilda vägarnas
broar utgör kritiska punkter speciellt med
tanke på transporter inom bioekonomin.
NTM-centralen kan bevilja bidrag för
förbättringar av enskilda vägar då målet
är att trygga jämlik rörlighet, permanent
boende och att gynna näringslivet.
Bidragsbeloppet är normalt sett 50
procent av projektets helhetskostnader,
men i särskilt viktiga fall som broar kan
bidraget utgöra 75 procent.
– Då ett väglag står i startgroparna med
ett broprojeket lönar det sig att först ta
kontakt med NTM-centralen. På det sättet
kan man försäkra sig om att förbättringsprojektet har de kvalikationer som krävs
för att bidrag ska beviljas och att de tekniska lösningarna är ändamålsenliga, innan man beställer den egentligen planen,
säger Kai Paavola som är trafiksystemexpert vid NTM-centralen i Mellersta Finland.
Ansökningsblanketter för enskilda
vägar, de senaste instruktionerna och
aktuella nyhetsbrev finns på adressen
www.ely-keskus.fi/yksityistiet

kertoo metsätiedon palvelupäällikkö Jorma
Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta.
Metsäkeskus kerää ja ylläpitää tietoja
metsästä. Esimerkiksi tiedot metsälain
erityisen tärkeistä elinympäristöistä eivät
ole tällä hetkellä täysin ajan tasalla, mutta
ne tarkentuvat sitä mukaa kun aineistoa
työstetään.

KANNATTAVUUS
HEIKKENI 2016

Kustannukset kasvoivat samaan aikaan
0,6 prosenttia 185 800 euroon.
Kun tuotantokustannuksista jätetään
pois yrittäjäperheen omasta työstä ja
pääomasta aiheutuvat laskennalliset kustannukset, jäi yrittäjätuloa keskimäärin
11 200 euroa yritystä ja vuotta kohti.
Luomutuotanto oli tavanomaista tuotantoa kannattavampaa. Se johtui tukien suuremmasta osuudesta, osin korkeammista
tuotehinnoista sekä siitä, että luomutilat
olivat yleensä suurempia kuin tavanomaisessa viljelyssä olevat.

KUVA Janne Lehtinen

Yksityistieavustuksia on
käytettävissä koko maassa
tänä vuonna 13 miljoonaa
euroa. Avustukset ovat haussa
ympäri vuoden.

Sivustolta voi vapaasti ladata tietoja metsävaroista sekä metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, metsänkäyttöilmoituksista ja Kemera-töistä.
– Avoimen metsätiedon katseluun käyttäjät tarvitsevat aluksi paikkatietosovelluksen. Kesään mennessä saadaan käyttöön
karttapalvelu, jota voi katsoa selaimessa,

VINKKEJÄ JÄTTIPUTKIEN

torjuntaan

Maa- ja metsätalousministeri Jari
Leppä on hyväksynyt Suomen ensimmäisen hallintasuunnitelman EU:n
haitallisille vieraslajeille. Suunnitelman avulla ohjataan 37 vieraslajin
torjuntaa.
Esimerkiksi jättiputkien hävittäminen on hyvä aloittaa asutuksen keskeltä ja virkistysalueilta. Seuraavaksi
torjunta kannattaa suunnata jättiputkien uusille esiintymäpaikoille, joihin
ei vielä ole kehittynyt siemenpankkia.
Tämän jälkeen torjunta kannattaa
suunnata esiintymiin, joista jättiputki
leviää helposti ympäristöönsä, esimerkiksi vesistöjen ja teiden varsille.

Maatalouden kannattavuuden
heikkeneminen jatkui vuonna
2016. Tulokset olivat heikoimmat
koko 2000-luvulla.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) kannattavuuskirjanpidon mukaan maatalous- ja
puutarhayritysten kokonaistuotot alenivat noin 0,7 prosenttia 154 200 euroon.
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RIISTASSA

on arvoPOTENTIAALIA

Riista on luonnonvara, joka pitää sisällään merkittävän
taloudellisen arvon. Osin ”piilossa” oleva arvo jakautuu niin
liha-arvoon kuin riistan tuottamaan elämysarvoon.
TEKSTI Tommi Häyrynen KUVAT Rika Nakamura
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iistatalouden liiketoimintamallien aktivointihankkeessa
on selvitetty yhdessä Suomen riistakeskuksen Mikael
Wikströmin kanssa hirvieläinten arvoa
Suomessa. Selvityksen mukaan Suomessa
kaadettiin metsästyskaudella 2016 noin
90 000 hirvieläintä, joista saatiin noin 7,4
miljoonaa kiloa luullista lihaa. Käytännössä
puhdas lihamäärä on runsaat puolet tästä.
Hirvenlihan kilohinta ulosmyytynä on
Suomessa noin yhdeksän euroa, valkohäntäpeuran muutaman euron alempi. Vuoden
2016 metsästyskauden kokonaislihamäärästä hirvien osuus oli noin 6,26 miljoonaa
kiloa, valkohännät reilun miljoona kiloa ja
metsäkauriit noin 100 000 kiloa. Muut hirvieläimet olivat lihamääriltään pienehköjä.

MALLINNOS

ELÄMYSARVON
tulouttamisesta
Riistatalouden liiketoimintamallien aktivointihankkeessa on luotu mallinnos, jolla
voidaan arvioida kaupallisen metsästyksen
toteuttamismahdollisuuksia käytännössä.
Näin osapuolet pystyvät eri kriteerien avulla päättelemään, sopiiko alue kaupalliseen
metsästykseen, ja jos sopii, kuinka hyvin.
Mallinnoksella on tarkoitus myös nostaa
esiin tekijöitä, jotka vaativat korjausliikkeitä,
jos kaupallista metsästystä aiotaan tulevaisuudessa toteuttaa. Tällöin on hyvä muistaa, että
metsästysalueistamme ainoastaan osa täyttää
laadukkaan kaupallisen metsästyksen toteuttamisympäristön kriteerit, vaikka alueet muutoin
soveltuvat harrastemetsästykseen kelvollisesti.

Tuotto vaihtelee huomattavasti
Tuhannelta hehtaarilta lihaa saatiin keskimäärin 246 kg. Vaihteluväli eri alueiden välillä oli suurehko: aina 21 kilosta
885 kg/1000 ha asti.
Hirvieläimet tuottivat lihaa noin
66 miljoonan euron arvosta. Tuotto vaihteli
noin 200 eurosta 7 000 euroon tuhannelta
hehtaarilta. Varsinkin valkohäntäpeurojen
tihentymäalueilla liha-arvo kohosi merkittäväksi, mutta myös hirvien osalta liha-arvoa voidaan pitää huomattavana.
Myönnettyjen kaatolupien perusteella
vuoden 2017 metsästyskauden lihamäärä
tulee kasvamaan entisestään, jos kaatosuhde myönnettyihin lupiin nähden säilyy
samanlaisena.

Elämysarvo jopa 60 prosenttia
Vaikka liha-arvo taloudellisesti mitattuna
näyttää korkeahkolta, on riistan sisältämä elämysarvo korkeampi. Ruotsalaisten
tutkimusten mukaan elämysarvo on jopa
60 prosenttia riistaeläimen kokonaisarvosta ja liha-arvo puolestaan 40 prosenttia. Hirvikannan hoitosuunnitelman taustaosion perusteella sama pätee Suomessa.
Hirvieläinmetsästyksen elämysarvo on
lähes 100 miljoonaa euroa metsästyskautta kohden. Kun lasketaan yhteen liha- ja
elämysarvo, hirvieläinmetsästyksen kokonaisarvo nousee 166 miljoonaan euroon
Suomessa. Tuhatta hehtaaria kohden se
tarkoittaa keskimäärin 5500 euron arvoa
10
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Elämysarvo
on liha-arvoa
suurempi

TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN
KRITEEREITÄ

koko Suomen osalta.
Jos tästä arvosta kyetään yhteistyössä
maanomistajien, metsästysseurojen ja palveluntuottajien kanssa tulouttamaan osa
konkreettiseksi rahaksi, voidaan arvioida
riistan vaikutusta metsäpääoman tuottoa
vähentävänä tai lisäävänä tekijänä.
Elämysarvon osittainenkin muuttaminen konkreettiseksi tuloksi edellyttää
palveluntuotantoa, jossa pelisäännöt ovat
yhteisesti sovitut ja saatava tulo jakaantumaan reilulla tavalla myynnin kohteen
ollessa metsästyselämys.

Mallinnoksessa arvioidaan kaupallisen metsästyksen toteuttamismahdollisuuksia seitsemän eri osa-alueen kautta. Jokainen osa-alue
arvioidaan erikseen käyttämällä kolmeportaista arviointiasteikkoa (toteutuu täysin, vaatii
kehittämistä, ei toteudu).

1. METSÄSTYSALUE
Arvioinnin kohteena ovat alueen koko ja sijainti sekä alueen saavutettavuus ja muoto.
Metsästysalueen tulee mahdollistaa kokonsa
puolesta riittävä lupamäärien saaminen. Lisäksi metsästys on pystyttävä järjestämään
käytännössä sujuvasti. Sijainniltaan alueen
on oltava helposti saavutettavissa kulkuyhteyksien ja siirtymisten näkökulmista.
Yhteislupa-alueen käyttö myös kaupallisten
metsästystapahtumien aikana luo paremmat
edellytykset kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Tommi Häyrynen
KTM, Jyväskylän ammattikorkeakoulun
liiketoimintayksikkö
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Puukauppaa

sinun TahTiisi
Tee puukauppaa missä ja milloin sinulle parhaiten sopii – vaivattomasti
verkossa. Kun teet puukaupan sähköisenä 30.4. mennessä,
saat 250 euron etusetelin metsänhoitotöihin.

Tutustu sähköiseen puukauppaan ja tee kaupat osoitteessa
www.upmmetsa.fi/puukauppaverkossa

250 €:n
etuseteli metsänhoitotöihin!

Alueen muodon arvioinnissa otetaan kantaa
metsästysalueen muodon (kapea, leveä) lisäksi metsästystapahtumassa käytettävien maaalueiden yhtenäisyyteen.

sa huomioidaan myös liikkumista rajoittavat
tekijät metsästyksen sujuvuuden ja nopeiden
siirtymisten osalta.

5. OHEISPALVELUINFRA
2. ALUEEN RIISTAKANTA
Riistakannan arvioinnissa keskitytään alueen
lajiston lisäksi todentamaan metsästettävän
lajin määrä ja laatu.
Tiheyden lisäksi metsästettävää kantaa
arvioidaan ikäjakauman ja naaras–uros-jakauman sekä kestävän ja eettisen metsästyksen
periaatteiden näkökulmista. Erityishuomio
keskitetään normaalin ”metsästysseurametsästyksen” ja kaupallisen metsästyksen yhteensovittamiseen riistakannan hyvinvoinnin
näkökulmasta.
Arvioinnin kohteena on myös alueella toteutettava riistanhoito, joka osaltaan luo perustan kannan verotukselle pitkällä tähtäimellä.
Asiat todennetaan tarkoitukseen soveltuvien
dokumenttien avulla: riistanhoitosuunnitelma
ja sen toteuttaminen, riistalaskennat, riistan
seuranta, verotussuunnitelma ja kaatotilastot.

Oheispalvelujen arvioinnin kohteena ovat metsästystapahtumassa tarvittavat oheispalvelut.
Niitä ovat majoitus- ja ruokapalvelut, kuljetuksiin liittyvät palvelut sekä muut mahdolliset
palvelut, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille.
Tällaisia voivat olla muun muassa metsäkirkko,
trofeenäyttely, metsästysmuseo, riistaruokia
valmistava toimija ja ampumarata. Oheispalveluja arvioidaan aina suhteessa asiakasryhmään, sillä eri tyyppisillä asiakkailla on erilaiset
odotukset esimerkiksi palvelujen laadun osalta.

6. YHTEISTYÖ
Metsästystapahtumien onnistunut toteuttaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa niin
maanomistajien, metsästysseuran kuin palveluntuottajienkin puolelta. Siksi on tärkeää,
että yhteisymmärrys todetaan niin, että kaikki
ymmärtävät samalla tavalla mitä ollaan tekemässä ja millä ehdoilla.

3. MAASTO
Maaston osalta arvioinnin kohteena ovat
alueen metsäkuvio, metsätyyppi, maatalousmaan tyyppi sekä alueen korkeuserot.
Erityisenä painopisteenä on riistan elinympäristön monimuotoisuuden arviointi, jossa
tarkastellaan riistan ruokailualueita kesä- ja
talviravinnon osalta, suoja- ja makuupaikkojen
määrää ja laatua sekä metsästyksen teknisiä
toteuttamismahdollisuuksia passipaikkojen ja
mahdollisten korkeuserojen näkökulmasta.

7. ASIAKASKOKEMUS
Alueen osalta arvioidaan muun muassa alueen
yleisilmettä, luonnonmukaisuutta sekä sitä,
kuinka hyvin se vastaa asiakkaan ennakkoodotuksiin. Riistakannan osalta arvioidaan metsästystilanteiden syntymistä ja kokonaismielikuvaa, joka asiakkaalle syntyy riistan kohtaamisesta. Myös oheispalveluinfran ja itse palvelun
laadun merkitys korostuu tässä osiossa.

4. METSÄSTYSINFRA
Tässä osiossa arvioidaan alueen tiestöä, passipaikkoja, riistankäsittelytiloja sekä ruhojen
siirtoon liittyviä seikkoja. Tiestöä ja passipaikkoja arvioidaan alueella liikkumisen ja turvallisuuden näkökulmista.
Riistankäsittelytilojen käytettävyyttä, laatua ja saavutettavuutta arvioidaan niin ikään
suhteessa metsästettävään riistalajiin. Osios-

Mallinnoksen luomisessa on kuunneltu
niin metsästyspalveluista kiinnostuneita
asiakkaita, maanomistajia, metsästäjiä kuin
palveluntuottajiakin.
Mallinnoksen demoversion käytettävyyttä
testataan parhaillaan. Se julkaistaan vuoden
2018 kevätpuolella.

UPM METSÄ
12
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Tervetuloa !

KEVÄTTAPAHTUMA

SAUVAL AN KART
ANO

ti 10.4.2018 Sauvalan
kartanossa Janakkalassa

ILMOIT TAUDU MU

10.30

AVOIMET OVET MAANOMISTAJAIN LIITON
JÄSENTILOILLA 26.5.
- Käytännön vinkkejä tapahtuman
järjestäjille, mitä apua Liitolta,
ideoiden vaihtoa
- Toiminnanjohtaja Tuija Nummela, osallistujat

12.00

Lounas

13.00

MAANOMISTAJAIN LIITON VUOSIKOKOUS
/ ÅRSMÖTET

14.00

SAUVALAN KARTANON ESITTELY,
Heikki Sauvala

KUTSU

INBJUDAN

Maanomistajain Liitto ry

Jordägarnas Förbund

tiistaina 10.4.2018 klo 10.30
Janakkalassa Sauvalan kartanossa,
Sauvalantie Vähikkälä

hålls tisdagen 10.4.2018 kl. 10.30
i Janakkala, på Sauvala gård, Sauvalavägen Vähikkälä

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset vuosikokousasiat

ÅRSMÖTET

Mötet behandlar
stadgeenliga årsmötesärenden
Styrelsen

Hallitus

14

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

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

Tervetuloa

Välkommen
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AVOIMET OVET
lauantaina 26.5. klo 10–16

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET viimeistään ti 3.4. toimisto@maanomistajainliitto.fi
tai puhelimitse 045 221 5151 toiminnanjohtaja Tuija Nummela
Tapahtuma on jäsenille maksuton, muille osallistumismaksu 30 €.

VUOSIKOKOUS

KA AN

4.4. ME NNES SÄ

Kaikki Maanomistajain Liiton jäsentilat
kutsutaan mukaan järjestämään avoimien ovien tapahtuma lauantaina 26.5.
Jokainen tila voi itse päättää, mitä haluaa esitellä: esimerkiksi päärakennusta, puutarhaa, navettaa tai kevätkylvöjä.
Lehmien laitumelle lasku on tunnetusti
hyvä yleisömagneetti.
Kukin tila saa suunnitella tapahtumansa sisällön omista lähtökohdistaan. Keskeinen tavoite on avata ovet paikkakunnalta ja kauempaakin tulevien ihmisten iloksi.
Tapahtuman pääviestinä on lisätä
maaseudun monipuolisuuden arvostusta, uuden ja vanhan yhdistämistä ja sitä
kautta elävän ympäristön vaalimista.
Avoimet ovet on osa eurooppalaista
kulttuuriperintövuotta ja Private Heritage
Week -tapahtumaa.

yhdessä muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa esimerkiksi kahvin tai ruuan
myyntiä, konsertteja, luontopolkuja tms.
Avoimet ovet –tapahtuma on erinomainen tilaisuus tuoda esiin maaseudun elinvoimaa ja markkinoida oman
tilan tuotteita ja palveluita.
Osallistuminen ja Maanomistajain
Liiton toimittama materiaali tiloille on
maksutonta.
Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivujen sähköisellä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä Liiton toimistoon puhelimitse
045 221 5151 tai toimisto@maanomistajainliitto.fi viimeistään 4.4.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat
ohjeet ja kevättapahtumassa saa vinkkejä ja käytännön tietoa järjestelyihin.

Liitto huolehtii valtakunnallisesta
markkinoinnista ja tuottaa tarpeellista
materiaalia tiloille: opasteita, esitteitä,
tiedotepohjia paikallismediaan yms. Tilat voivat järjestää halutessaan itse tai

KUVA Fanni Fagerudd

Kahvi

KUVA Pirkko Kanervisto

10.00
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KUVA Niina Huuhtanen

Kiinteistön yhteisomistus
JA JAKO KUOLINPESÄSSÄ

Omistatko kiinteistöjä yhdessä
jonkun muun tahon kanssa?
Sujuuko yhteisomistus
mutkattomaksi, vai onko
asiaan liittyen ongelmia?

Regional Forum for the Future of Agriculture
13.6. RITARIHUONEELLA HELSINGISSÄ
Maanomistajain Liitto järjestää yhdessä ELO:n
(European Landowners’ Organization) kanssa korkeatasoisen
maa- ja metsätalouden mahdollisuuksiin keskittyvän seminaarin.
Laita päivä kalenteriin ja tule kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuudesta:
teemoina ruoka, ilmasto ja luonnonvarojen kestävä käyttö.
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä. Pääpuhujana on maatalousministeri Jari Leppä.

16
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iinteistöjen yhteisomistussuhteet eivät ole mitenkään epätavallisia, ja välillä omistajien
kesken on vaikea saavuttaa
yhteisymmärrys omaisuuteen liittyvistä
seikoista. Joskus erimielisyydet saavuttavat
sellaiset mittasuhteet, että yhteisomistus
on purettava. Se tapahtuu eri tavoilla riippuen yhteisomistuksen muodosta.
Tässä käsittelemme kuolinpesän kiinteistöjen omistusta ja jakoa.

Kuolinpesä on tavallinen yhteisomistuksen muoto. Kuolinpesä syntyy kun kiinteistön omistaja kuolee, jolloin hänen perillisensä tulevat hänen tilalleen kuolinpesän osakkaiksi. Jos perinnönjättäjä oli
avioliitossa, on hänen leskensä kuolinpesän osakkaana kunnes puolisoiden omaisuuden ositus tai erottelu on tehty. Ositus
tehdään, jos puolisoilla oli avio-oikeus
toistensa omaisuuteen ja erottelu jos aviooikeutta ei ollut.
Joskus kuolinpesät pidetään pääosin
jakamattomina lesken vielä eläessä, ja jaetaan vasta lesken poismenon jälkeen. Silloin
jaettavaksi tulee kaksi kuolinpesää, ensiksi
kuolleen puolison ja lesken kuolinpesä.
Kuolinpesä voidaan jakaa sovinnossa,
jossa sovitaan keille tulee mitkäkin kiinteistöt tai niiden osat. Mikäli sovintojako

ei onnistu, voi kuka tahansa pesän osakkaista pyytää käräjäoikeutta määräämään
pesänjakajan suorittamaan jaon. Pesänjakajan suorittamaa jakoa voi moittia haastamalla muut osakkaat käräjäoikeuteen,
joka punnitsee, onko jako suoritettu asianmukaisesti.
Pesänjakajalla on velvollisuus pyrkiä
sovintoratkaisuun, mutta mikäli se ei
onnistu, kiinteistö jaetaan määräosiin,
esimerkiksi 1/3 kullekin kolmesta perillisestä. Sen jälkeen kuka tahansa perillisistä
voi hakea halkomistoimitusta maanmittauslaitokselta. Halkomistoimituksessa
kiinteistö jaetaan maastossa ja kartassa
määriteltyihin osiin, joista tulee itsenäisiä
kiinteistöjä.

On selvää, että sovinnolla saavutettu ratkaisu yleensä on kaikkien osapuolten kannalta onnistuneempi kuin pakolla aikaan
satu jako. Sovintoprosessissa on suotavaa
käyttää asiantuntija-apua arvonmääritysten ja neuvottelujen tukena, jolloin ratkaisu usein syntyy nopeammin, osaomistajien vaivaa säästäen.
Kuolinpesien suhteen ei ole olemassa
mitään pakkoa jakaa pesä. On olemassa
kuolinpesiä, jotka ovat olleet jakamatta
jopa kymmeniä vuosia. Mikäli kuolinpesä
harjoittaa maataloutta, maatalouden harjoittaminen kuolinpesän lukuun voi jopa
tuoda verotuksellisia hyötyjä, varsinkin
jos osakkailla on muita ansiotuloja. On
kuitenkin hyvä tiedostaa, että kuolinpesän asioista päättäminen edellyttää yksimielisyyttä osakkaiden kesken, jos ei ole
kyse jostain perintökaaressa määritellystä kiireellisestä toimenpiteestä. Vuosien
saatossa, kun osakkaiden määrä lisään-

tyy, päätöksenteko voi tuottaa ongelmia ja
jossain vaiheessa jako tai muut järjestelyt
voivat tulla väkisinkin eteen.
Arviointikeskuksesta saa sekä laki- että
arviointiapua sovinnollisiin perinnönjakotilanteisiin, mutta myös riitaisiin tapauksiin, jolloin lakimies toimii jonkun
osakkaan asiamiehenä sekä myös erikseen
sovittaessa käräjäoikeuden määräämänä
pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Helena Ålgars
Toimitusjohtaja, varatuomari
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
helena.algars@arviointikeskus.fi

Sovinnolla
saavutettu
ratkaisu on yleensä
onnistuneempi.
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Nähdään

toimistolla !

UUSI LAKIMIES ALOITTI
ARVIOINTIKESKUKSESSA
Lakimies OTM Erika Mäkinen liittyi Maanomistajien Arviointikeskuksen Tapiolan
toimiston asiantuntijatiimiin tammikuussa.
Espoosta kotoisin oleva 32-vuotias Erika
Mäkinen on valmistunut Lapin yliopistosta.
Gradu-tutkielma käsitteli maankäyttösopimuksia. Aiemmin hän on työskennellyt verokonsulttina PricewaterhouseCoopersilla.
Erika Mäkinen kertoo, että hänen kiinnostuksensa kiinteistö- ja ympärijuridiikkaan kehittyivät jo nuorella iällä kotioloissa.
– Odotan innolla pääseväni palvelemaan
asiakkaitani heidän oikeudellisissa ongelmissaan ja kasvamaan Arviointikeskuksen
asiantuntijatiimissä. Tavoitteenani on aina
löytää asiakkaani kannalta paras mahdollinen lopputulos kokonaisuuden kannalta,
hän sanoo.

Moi! Olen aktiivinen
eteläpohjanmaalainen
agrologiopiskelija. Opiskelen Hämeen
ammattikorkeakoulussa Mustialassa
agrologiksi Maaseutuelinkeinot-linjalla.
Opintojeni suuntaus on liiketalous ja eläimet.
Vapaa-ajalla harrastan taistelulajeja,
kulttuuria ja luontoa. Lisäksi teen
vapaaehtoistyötä. Nähdään toimistolla ja
Maanomistajain liiton tapahtumissa!
Maanomistajain
Liiton harjoittelija
Hanna Kataja
Hanna työskentelee
toimistollamme
huhti-kesäkuussa.

MAANOMISTAJAIN
LIITTO LUKUINA
JÄSENMÄÄRÄ noin 1000
Rakennushistoriallisessa jaoksessa noin 160 jäsentä
Liiton jäsenet ovat eturivin maa- ja metsätalousyrittäjiä,
jotka kehittävät tilaansa monipuolisesti ympäristöä ja
kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen
Suuntaa antavat keskimääräiset PINTA-ALAT
• Kokonaisala 600 ha
• Peltoa 100 ha
• Metsää 500 ha
• Vesialueita 100 ha
Tilakoot vaihtelevat suuresti, peltoa jopa tuhat hehtaaria,
metsää useita tuhansia, vanhoja rakennuksia useita kymmeniä

Ota talteen
Maanomistajain liiton
puhelinnumero

045 221 5151
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Puolusta etujasi
maanomistajana
- pysy ajan tasalla!
www.maanomistajainliitto.fi

Arviointikeskus
…on maa- ja
metsätaloustuottajien
omistama lakitoimisto, josta
saa myös auktorisoitujen
kiinteistönarvioijien
arviointipalveluja
sekä maanomistajien
edunvalvontapalveluja
lunastustoimituksissa.
Yhtiön toiminta-alueena on
koko maa.
Toimipisteet sijaitsevat
Espoossa, Seinäjoella ja
Oulussa.

TILAA

SÄHKÖINEN
JÄSENVIESTI
ILMOITA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI >
toimisto@maanomistajainliitto.fi

MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ
Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

OIKEUSMINISTERIÖ VÄTYSTELEE
Oikeusministeriössä on ollut jo usean vuoden ajan vireillä
lunastuslain muuttaminen. On nimittäin käynyt ilmi, että lunastuslain korvaussäännös ei takaa maanomistajalle pakkolunastustilanteessa täyttä korvausta lunastuksen aiheuttamista
menetyksistä.
Lunastuslaki on tullut voimaan vuonna 1977. Sen valmisteli
silloinen oikeusministeriö laajan maapaketin osana. Kun lakia
on sovellettu neljäkymmentä vuotta, on voitu todeta, ettei se
ole kaikilta osin enää ajan tasalla.
Lunastuslain korvaussäännös lupaa maanomistajalle täyden korvauksen lunastuksen
aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Tunnearvoja ei tietenkään korvata.

Nukkuvatko hallituksen porvarit sikeästi?

Ruotsissa samanlainen lakimuutos tehtiin jo vuonna 2010 silloisen porvarihallituksen toimesta. Ruotsin demarit väläyttivät, että
heti kun he pääsevät hallitukseen, laki muutetaan takaisin vanhaan muotoon. Ainakaan vielä asiassa ei ole tapahtunut mitään.
Suomessa nykyinen porvarihallitus on ollut vallassa kolme
vuotta, mutta mitään ei ole tapahtunut vaikka asiasta on maininta myös hallitusohjelmassa. Miksi?
1970-luvulla vasemmistoradikaalit lauloivat ”porvari nukkuu
huonosti”. Tässä lunastuslakiasiassa minusta tuntuu, että nykyiset hallituksen porvarit nukkuvat sikeästi. No, emme tuomitse
vielä. Vuosi on aikaa.
On huomattava, että vesilaki
takaa maanomistajalle puolitoisTavoitteena korkeimman
takertaisen korvauksen silloin,
käyvän hinnan mukainen
kun vesilain nojalla lunastetaan
Kiinteistörajojen
täysi korvaus
maa-alueita. Vesilaki uudistettiin
aukipitäminen kuuluu
Asiaa on selvittänyt maaoikeusinsikokonaisuudessaan muutama
rajanaapureiden
nööri Simo Mikkola lisensiaattitutvuosi sitten ja eduskuntakäsitteyhdessä tehtäväksi.
kimuksessaan ja päätynyt siihen,
lyssä mm. perustuslakivaliokunta
että nykyinen lunastuslain korvauspiti säännöstä perusteltuna. Laki
Metsässä raja tulee olla
säännös johtaa käytännössä 5–25
hyväksyttiin yksimielisesti.
auki ainakin niin paljon,
prosentin alikorvauksiin.
Kaivoslaissakin on vastaavanettä kun menet seisomaan
Maanomistaja joutuu nimittäin
lainen
säännös.
keskelle rajalinjaa ja
maksamaan lunastuskorvauksesMyös silloin, kun toisen omailevität kädet nyrkissä
ta luovutusvoiton veron, käytänsuutta lunastetaan puolustussuoriksi sivuille, niin
nössä 6,2 prosenttia.
voimien tarpeisiin, lunastettava
kumpikaan nyrkki ei saa
Lisäksi kiinteistön arviointiin
omaisuus korvataan korkeimman
koskea puun runkoon.
liittyy aina tietty virhemarginaali,
käyvän hinnan mukaisesti.
joka on yleensä 5–20 prosenttia.
Pakkolunastustilanteessa on
Kun esimerkiksi kaupungin lunaskuitenkin maanomistajan kannalta
tustoimitukseen tuodaan likimain
lohdullista, että lunastukseen voi
yksinomaan kaupungin tekemien raakamaakauppojen hinnat,
ottaa asiantuntevan asiamiehen avuksi ja lunastajan on maksetkäyvän hinnan määrittely jää likimain aina virhemarginaalin
tava asiamiehen kulut.
alarajalle.
Harva maanomistaja joutuu lunastustoimitukseen. TietenMikkola on esittänyt, että lunastuslain korvaussäännös tulisi
kin on tietoimituksia ja voimajohtolunastuksia, mutta niissä
kirjoittaa muotoon ”korkeimman käyvän hinnan mukainen täysi
lunastettavan omaisuuden arvo on kuitenkin suhteellisen piekorvaus”. Tämä tarkoittaisi nykyiseen verrattuna 25 prosentin
ni. Raakamaa-, luonnonsuojelualue- ja kaivoslunastuksissa on
korotusta vallitsevaan lunastuskorvausten tasoon nähden.
sen sijaan usein kysymys isommista omaisuusosista ja silloin
Tällöin taattaisiin se, että maanomistaja saa aina sen veron syytä käyttää asian osaavaa asiamiestä. Yleiset asianajoran, mitä menettääkin pakkolunastuksessa.
toimistot on syytä kiertää kaukaa.

Tiesitkö, että…

1 | 18 MA ANOMISTAJA

19

OIKEUSTAPAUKSIA
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi
Velan vanhentuminen - Vanhentumisen katkaiseminen - Vahingonkorvaus
Kiinteistöllä oli harjoitettu kumitehdastoimintaa
1980-luvun puoliväliin saakka. Toimintaa harjoittanut yhtiö siirsi kiinteistön apporttina perustamalleen tytäryhtiölle vuonna 2001. Tytäryhtiö
myi kiinteistön kaupungille vuonna 2003. Vuonna 2009 kaupunki myi kiinteistön edelleen ulkopuoliselle ostajalle. Ostajan aloittaessa rakennustyöt paljastui, että kiinteistön maaperässä
oli haudattuna kumijätettä. Kaupunki puhdisti
kiinteistön maaperän omalla kustannuksellaan.
Kaupunki esitti sille syntyneiden kustannusten
johdosta korvausvaatimuksen tytäryhtiölle vuonna 2011 ja emoyhtiölle vuonna 2012.
Kaupungin vahingonkorvausvaatimus emoyhtiötä kohtaan hylättiin vanhentuneena. Vanhentumisajan katsottiin alkaneen silloin, kun
kaupungin edustaja oli ollut paikalla jätteen
löytymisen johdosta toimitetussa kiinteistön
tarkastuksessa ja tällöin saanut riittävät tiedot
vahingosta ja siitä vastuussa olevasta tahosta.
Tytäryhtiölle tehty reklamaatio ei ollut katkaissut vanhentumista yhtiötä kohtaan.
Kaupunki oli menettänyt oikeutensa vedota
kiinteistön virheeseen myyjänä ollutta tytäryhtiötä kohtaan, koska kaupunki ei ollut tehnyt
reklamaatiota kohtuullisessa ajassa virheen
havaitsemisesta ja koska tytäryhtiön ei ollut
näytetty toimineen kiinteistön kaupassa kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.
Kiinteistönmuodostamislaki - Halkominen Rasite
Halkomistoimituksessa toimitusinsinööri oli antanut määräyksen, että toimituksessa vesialueelle perustettu laiturirasite tuli rasitteeseen
oikeutetun kiinteistön yksinomaiseen käyttöön
ja että rasitetun kiinteistön oikeudet poissuljettiin rasitealueelta.
Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin
perustein, että yksinomaista käyttöä koskevan
rasitteen määräyksen antamiselle ei ollut asiassa edellytyksiä.
8.2.2018/518 KHO:2018:23
Vesiasia - Voimalaitoksen rakentaminen - Uusi
voimalaitosyksikkö - Vesivoima - Vesistön säännöstely - Lyhytaikaissäännöstely - Kalatalousvelvoite - Kalatie - Kalatien rakentamismääräyksen tarkistaminen
Lupahakemuksessa oli kysymys uuden voimalaitosyksikön (rakennusvirtaama 40 m3/s) rakentamisesta kosken itärannalle vanhaan uittoka-
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navaan. Kosken länsirannalla toiminnassa ollut
saman yhtiön vanha vesivoimalaitos (rakennusvirtaama 24 m3/s) oli tarkoitus jättää paikoilleen ja käyttää sitä vain virtaaman ylittäessä 40
m3/s sekä uuden voimalaitosyksikön huoltoseisokkien aikana. Hakijan tarkoituksena oli hoitaa
uuden voimalan juoksutukset vanhan voimalan
voimassa olleen luvan määräysten mukaisesti.
Hakemuksessa ei ollut pyydetty vanhan voimalan säännöstelyä koskevien lupamääräysten
muuttamista, mutta hakijan ilmeisenä tarkoituksena oli harjoittaa uudella voimalaitoksella
lyhytaikaissäännöstelyä. Kun uutta voimalaa
oli tarkoitus käyttää pääosin yksin vesistön
säännöstelyyn, siinä harjoitettavasta lyhytaikaissäännöstelystä saattoi aiheutua hankkeen
vaikutusalueella sellaisia vaikutuksia, joita ei
ollut otettu huomioon vanhaa voimalaitosta
koskevassa voimassa olevassa luvassa eikä
sen muutoksessa. Vedenkorkeuden säätelyä ja
juoksutuksia koskevien määräysten antaminen
uuden voimalaitoshankkeen johdosta saattoi
siten olla tarpeellista uuden voimalaitoksen rakentamisluvassa. Uuden voimalaitoksen käyttöön ottamisen jälkeen vanhaa voimalaitosta
ei enää käytettäisi vastaavasti kuin aiemmin,
ja voimalaitoksissa hyödynnettiin samaa vesivoimaa. Uuden voimalan lupaharkinnassa
tuli sen vuoksi ottaa huomioon voimalaitosten
muodostama toimintakokonaisuus ja niiden yhteisvaikutus vesiympäristöön.
Koska luvan hakija ei ollut esittänyt suunnitelmaa siitä, miten juoksutuksia oli tarkoitus
toteuttaa uudella vesivoimalaitoksella eikä ollut
hakemuksessaan arvioinut mahdollisen lyhytaikaissäädön vaikutuksia, lupaviranomaisella ei
asiaa ratkaistaessa ollut käytettävissä riittävää
selvitystä juoksutusta koskevien lupamääräysten asettamiseksi. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden oli tullut kumota lupapäätös juoksutuksia
koskevien sekä vedenkorkeuksien ja virtaamien
tarkkailua koskevien lupamääräysten osalta ja
palauttaa asia niiltä osin lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi tilaisuuden varaamiseksi
hakijalle esittää selvitys lyhytaikaissäännöstelyn toteuttamisesta ja sen vaikutuksista.
Mainitut voimalaitokset aiheuttivat yhdessä esteen vaelluskaloille ja niiden luontaisen
elinkierron palauttamiselle. Tätä oli pidettävä
myös intressivertailussa merkittävänä haittana,
minkä vuoksi kalan kulun ja kalakantoja koskevien olosuhteiden turvaaminen oli lupaharkinnan kannalta keskeistä. Kalatien toimivuus oli
epävarmaa, minkä vuoksi kalatien toimivuutta
saattoi olla tarpeen parantaa myöhemmin. Tästä syystä asiassa oli voitu antaa vesilain 3 luvun
20 §:n perusteella määräys kalatien rakentamista ja kalatien toimivuuden tarkkailua koskevien
määräysten 3 ja 4 tarkistamisesta. Kun lupaharkinnan kannalta keskeisen kalatien toimivuus oli
jäänyt epäselväksi, ei mainittujen määräysten 3
ja 4 tarkistamista koskevaa harkintaa ollut syytä
jättää vesilain 3 luvun 22 §:n 1 momentin va-

raan, vaan määräysten mahdollinen tarkistaminen oli tehtävä lupamääräyksessä 5 tarkoitetun
erillisen selvityksen perusteella.
21.11.2017/5984
Vesitalousasia - Lopputarkastus - Sovellettava
laki - Jälkivalvonta - Uusi vesilaki - Voimaantulo
Lopputarkastusmenettely oli ollut osa vanhan
vesilain (264/1961) jälkivalvontaa koskevaa
sääntelyä. Uuden vesilain (587/2011) voimaantulon jälkeen jälkivalvonnasta säädetään
tyhjentävästi lain 14 luvussa. Uuden vesilain
esitöistä myös ilmeni, että vanhan vesilain lopputarkastusta koskevat säännökset oli pyritty
korvaamaan täydentämällä jälkivalvontaa koskevaa sääntelyä siltä osin kuin se oli liittynyt
valvontaviranomaisen toimenpiteisiin valmistumisilmoituksen johdosta.
Vanhan vesilain jälkivalvontaa koskevaa
sääntelyä, johon muun ohella lopputarkastus
oli kuulunut, ei edellä lausuttu huomioon ottaen voitu enää soveltaa uuden vesilain voimaantulon 1.1.2012 jälkeen vireille tulleessa asiassa. Vaatimus lopputarkastuksen pitämisestä
oli tällä perusteella tullut hylätä. Sillä seikalla,
että lupa hankkeeseen, jota vaatimus koski,
oli myönnetty vanhan vesilain aikana, ei ollut
asiassa ratkaisevaa merkitystä.
30.10.2017/5488
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa
- Rakennus - Tuulivoimala - Sijainnin muuttaminen - Hallintotuomioistuimen toimivalta - Hallintopäätös - Päätöksen muuttaminen - Kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen toimivalta
Rakennusluvan hakija oli asian ollessa vireillä
hallinto-oikeudessa toimittanut hallinto-oikeudelle muutetun asemapiirroksen, jossa rakennuslupahakemuksen kohteena olevan tuulivoimalan sijaintia oli muutettu rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn asemapiirrokseen verrattuna noin 50 metrillä.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallintotuomioistuimen tehtävänä on rakennuslupapäätöksestä tehdyn hallintovalituksen johdosta
tutkia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
tekemän päätöksen lainmukaisuus. Vaikka
hallintotuomioistuin voi hallintovalituksena tutkittavassa asiassa tietyin edellytyksin myös
muuttaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
tekemän päätöksen sisältöä, rakennuksen sijainti on kuitenkin sellainen rakennusluvan keskeisiin myöntämisedellytyksiin liittyvä seikka,
jota ei voida muuttaa arvioimatta rakennusluvan myöntämisedellytykset kokonaisuudessaan
uudelleen. Koska tuulivoimalan rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksytty sijainti oli
rakennusluvan myöntämisen perusteena olleen
suunnittelutarveratkaisun ehtojen vastainen,
hallinto-oikeuden ja kunnan ympäristölautakunnan päätökset oli kumottava ja asia oli palautettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle
uudelleen käsiteltäväksi.
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SAATKO IRTI SEN
MINKÄ HALUAT
METSÄSTÄSI?
Rikkaat luontoelämykset ja
turvallinen eläkesäästäminen

1500 euroa lisää
tuloja kuussa

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

Metsänomistajana sinulla on monenlaisia
mahdollisuuksia tuloihin, säästöihin,
verohuojennuksiin, elämyksille, ja paljon
muuta jota metsäsi voi tarjota. Meidän avulla
saat selkeän ja ajankohtaisen kuvan juuri sinun
tilasi mahdollisuuksista. Laadimme räätälöidyn
arvion ja hoitosuosituksen, joka nojaa sinun
tarpeisiin ja toivomuksiin.
Ota yhteyttä Tilanhoitajiin: 050-3500760, tai käy
tutustumassa kotisivuihimme www.tilanhoitajat.fi ja
www.skogssallskapet.se
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Jaoksen tarkoituksena on toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden omistajien edunvalvontajärjestönä. Sen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka omistavat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
tai muutoin toimivat rakennushistoriallisen
perinnön vaalimistyössä. Osana jaoksen
kansainvälistä toimintaa Maanomistajain
Liitto on jäsenenä European Historic Houses Associations (EHH) -järjestössä.
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MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND R.Y. – THE FINNISH LANDOWNERS’ ORGANIZATION
Maanomistajain Liitto on merkittävien
maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö.Maanomistajain Liitto r.y. on ollut
vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen. Liitto on perustettu
vuonna 1945.
LIITON TEHTÄVÄT
Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen
sekä jäsenten neuvonta. Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan
omistamisen taloudellisten edellytysten
parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi. Liitto edistää jäsenistön
vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.
LIITON TAVOITTEET
• Maan yksityisomistuksen säilyminen ja
sen vahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasaarvoista ja säännönmukaista. Säädösten
tulee olla oikein kohdistettuja ja selkeitä.
• Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa
maa- ja metsätalouden kanssa.
• Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä.
• Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä.

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

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

Ympäristö- ja maankäyttöasioiden erityisosaaja

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

www.europeanlandowners.org

www.europeanhistorichouses.eu

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

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

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

ESPOO
SEINÄJOKI
OULU

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Puhelin 020 7411 050

arviointikeskus.ﬁ

Jäseneksi

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

Liimaa tähän
postimerkki

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

Kyllä, haluan liittyä Maanomistajain Liiton jäseneksi.
•
•
•
•
•
•
•

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

Jäsenmaksun 125 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Nimi / Namn

Jakeluosoite / Adress

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

Maanomistajain Liitto r.y.
Virkatie 1
16600 Järvelä

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

E-mail
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