Pysy ajan tasalla !
2 | 19
Maanomistajain Liiton jäsenlehti

•

www.maanomistajainliitto.fi

PUHTAAN
ITÄMEREN
PUOLESTA
YKSITYISTIE ON
YHTEINEN ASIA

Vesialueiden
omistus
ja hallinto

Maanomistajain
liitolla juhlavuosi 2020

2 | 19

Maanomistajain liiton jäsenlehti
Kannen kuvassa Kilpapurjehtija Tuuli
Petäjä-Sirén toimii Itämeriprojektin
lähettiläänä.

Tässä numerossa
Pääkirjoitus .............................................3
Ajankohtaista .........................................4–5
Kohti terveempää Itämerta .................6–8
Yksityistie on yhteinen asia .................9
Eihän näin voi tapahtua Suomessa 10–11
Vesialueiden omistus ja hallinto .........12–13
Vaihtelevat korvaussäädökset
lainsäädännössämme ..........................14
Oikeustapauksia ....................................15–16
Syyskokouksen antia ............................18
ELO:n yleiskokous ..................................19
Jouluterveiset .........................................21
Yhteystiedot ............................................22–23

Lehden tekijät
JULKAISIJA: Maanomistajain Liitto r.y.

www.maanomistajainliitto.fi
PÄÄTOIMITTAJA: Tuija Nummela
ULKOASU: Creative Peak | www.creativepeak.fi

AD: Milla Kaukianen

ISTÖME

R

I

YM

R
PÄ

KK

KANNEN KUVA Ålandsbanken

PAINOPAIKKA: Grano Oy
Paperi: MultiOffset 120 g | ISSN 0355-0478
Verkkojulkaisun ISSN 2490-1873

M

ILJ

ÖMÄRK

T

Alateksti
Painotuote
1234 5678
4041
0017

2

MA ANOMISTAJA 2 | 19

PÄÄKIRJOITUS
LEDARE

Toimeentuloa ja elämyksiä
metsistä ja luonnosta

Utkomst och rekreation från skog,
mark och vatten

Suomessa on pitkät perinteet luonnon ja metsien hyödyntämisestä, mutta myös niiden vastuullisesta hoitamisesta ja hyvinvoinnista. Business Finlandin viimevuotisen tilaston mukaan aasialaisten
matkailijoiden määrä rikkoi kaikkien aikojen ennätykset ja Suomeen
tehtiin ennätykselliset 8,5 miljoonaa matkaa. Suomen matkailullinen
vetovoima koostuu monista tekijöistä, joista luonto on yksi merkittävimmistä.
Kuten tiedämme, metsäteollisuus tuottaa yhteiskunnallamme
merkittävää taloudellista hyötyä. Metsästä saatava tulo onkin
tärkeä lisä monelle perheelle. Maanomistajuus on uudistunut koneistumisen, ammattien eriytymisen ja kaupungistumisen myötä.
Maanomistajuuden kulttuuriset juuret, esimerkiksi talonpoikaisuus
ja metsätyön ja pienviljelyn yhdistämisen perinne, näkyvät edelleen
vahvasti maan- ja vesialueomistajuuden taustalla. Suomalaisille
maanomistus on tärkeä asia, ja maa- ja vesialueidenomistajat ovatkin osittaneet pystyvänsä hoitamaan omaisuutensa vastuullisesti
ja hyvin.
Uusi kalastuslaki astui voimaan 1.1.2016. Iso muutos edeltävään kalastuslakiin on se, että uudella lailla pyritään järjestämään
kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö eri tavalla. Lain henki on luoda hyvät edellytykset kaupalliselle ja vapaa-ajan kalastukselle. Uusi laki velvoittaa laatimaan
käyttö- ja hoitosuunnitelmia vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi. Kalastus on lain hengessä järjestettävä hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutus on määrätty
kalastusoikeuden haltijoille sitovaksi, vaikka omistajien mahdollisuudet vaikuttaa käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiseen ovat
vähäiset ja vaikka kaikki käyttö- ja hoitosuunnitelman toimenpiteet
kohdistuvat yksinomaan vesialueen omistajaan.
Kalastuskuntien ja vesialueomistajien kanssa käytyjen keskustelujen palaute on ollut yksiselitteinen. Ollaan valmiita edistämään kalastusmahdollisuuksien sallimista, mutta ei hyväksytä sitä, että tämä määrätään yksityisillä kalavesillä ilman alueen omistajan lupaa
ja että päätäntävalta siirretään vesialueiden omistajia edustavilta
osakaskunnilta ja kalatalousalueilta. Edunvalvonnan näkökulmasta
vesialueen omistajan onkin oltava aktiivinen tulevan vuoden aikana
omien oikeuksiensa puolustamiseksi.
Maanomistajain Liitto viettää ensi vuonna juhlavuottaan. Liitto on
kehittänyt pitkäjänteisesti jäsenille tarkoitettuja neuvontapalveluja
ja ollut mukana edistämässä maanomistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden säilymistä. Maanomistukseen liittyy tiiviisti myös vesialueomistus. Tähän edunvalvontaan on nyt tulossa vahvistusta, kun
kesäkuussa perustettu Vesialueomistajain liitto VEALO ry aloitti toimintaansa ja yhteistyö Maanomistajain Liiton kanssa käynnistettiin.
Hyvää syksyn jatkoa ja joulun odotusta koko jäsenistölle!

Finland har långa traditioner av bruk av skogen och naturen, men
även av ansvarsfull omsorg om desamma. Business Finlands statistik från förra året visar att antalet asiatiska turister slog alla rekord
och att antalet resor till vårt land uppgick till hela 8,5 miljoner.
Finlands attraktionskraft som resmål utgörs av flera faktorer, varav
naturen är en av de viktigaste.
Som bekant ger skogsindustrin samhället betydande ekonomisk
nytta. Den skogsrelaterade inkomsten är ett viktigt tillskott för
många finländska familjer. Automatiseringen, yrkesdiversifieringen
och urbaniseringen har avsevärt förnyat och förändrat jordägandet. Trots detta syns jordägandets kulturella rötter, bland annat
bondesamhället och kombinationen av småbruk och skogsbruk,
fortfarande tydligt i en stor del av mark- och vattenägandet.
Ägandet är viktigt för oss finländare – mark- och vattenägarna har
tydligt visat att de kan och vill vårda sin egendom både väl och
ansvarsfullt.
Den nya lagen om fiske trädde i kraft 1.1.2016. En betydande
nyhet i den nya lagen är målsättningen att hantera och utnyttja
fiskbestånden på ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara
grunder. Lagens anda handlar om att skapa goda förutsättningar
för både kommersiellt fiske och fritidsfiske. Lagen föreskriver utarbetande av nyttjande- och vårdplaner som gagnar utvecklandet av
ett system med gemensamma tillstånd inom fritidsfisket. Fisket
bör enligt lagens mening arrangeras och bedrivas i enlighet med
godkända planer. Implementeringen är bindande för fiskerättsinnehavaren, trots att ägarens möjligheter att inverka på utarbetandet
av nyttjande- och vårdplanerna är ringa och trots att de planrelaterade åtgärderna helt vilar på vattenägarens axlar.
Responsen på den diskussion som fördes med fiskelagen och
vattenägarna är entydig: Man är beredd att godkänna och främja
fiskemöjligheterna, men man accepterar inte att kraven påförs
enskilda fiskevatten utan vattenägarens medgivande och att
beslutsrätten fråntas de samfund och fiskeriområden som representerar vattenägarna. Med tanke på intressebevakningen bör
vattenägarna under det kommande året aktivt slå vakt om sina
egna intressen.
Nästa år är ett jubileumsår för Jordägarnas Förbund. Förbundet
har långsiktigt och målmedvetet skapat rådgivningstjänster för
medlemskåren och aktivt främjat bevarandet av rätten till markägande och självbestämmande. Ägandet av vattenområden är en
integrerad del av markägandet. Vattenområdesägarnas förbund
VEALO rf, som grundades i juni i år, och dess samarbete med
Jordägarnas Förbund förstärker och tryggar vattenägarnas intressebevakning.
Trevlig höst och väntan på julen till hela medlemskåren!

Fredrik Pressler
Maanomistajain Liiton hallituksen jäsen

Fredrik Pressler
Styrelseledamot i Jordägarnas Förbund
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Uutta tietoa
metsäsuhteista
Metsänomistajien metsäsuhteista ja tunnetyypeistä on
tehty selvitys ja kuvailut, joista
metsäammattilaiset saavat
apua palvelutilanteisiin.
Selvityksessä kysyttiin metsänomistajilta
heidän arvostuksistaan ja arvioitiin metsäsuhteiden tunnetyyppejä.
Selvityksen mukaan metsäsuhteiden tunnetyyppejä on kuusi erilaista:
• Harkitseva hyödyntäjä
• Seesteinen ylläpitäjä
• Yhteisöllinen huolehtija
• Määrätietoinen sijoittaja
• Seurallinen fiilistelijä
• Energinen edelläkävijä
Jokaisella metsänomistajalla on piirteitä useasta eri tyypistä, mutta todennäköisesti jokin
niistä on vahvin.
Selvityksen toteutti Kantar TTNS Oy apio
Oy:n tilauksesta NeedScope-tutkimusmenetelmällä.
www.tapio.fi

Maatalouden
kannattavuus heikentynyt
Luonnonvarakeskus (Luke) ennakoi, että maatalouden
kannattavuus jää vuonna 2019 edellisvuotta heikommaksi.
Yrittäjätuloa jää 13 000 euroa yritystä
kohti, mikä on 33 prosenttia tavoitteesta.
Maatalousyritysten keskimääräinen
kokonaistuotto on tänä vuonna 159 000
euroa. Tukien osuus kokonaistuotosta on
32 prosenttia. Tuotantokustannukset ka-

svavat viime vuodesta noin viisi prosenttia
199 000 euroon. Tuotantokustannusten
vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 28 000
euroa tappiolle.
Lisätietoja www.luke.fi/taloustohtori

MERIMETSOTYÖRYHMÄ
ESITTÄÄ YHTEISTYÖN
LISÄÄMISTÄ
Merimetson aiheuttamien vahinkojen
rajoittamista pohtinut työryhmä esittää
alueellisen yhteistyön kehittämistä.
Näin paikallinen tieto saadaan nykyistä
paremmin käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä.
Ympäristöministeriö pyytää antamaan
ehdotukseen lausuntoja marras-joulukuun
aikana.

4
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Merimetsojen aiheuttamat ongelmat
ovat useimmiten paikallisia, joten alueellisten merimetsoyhteistyöryhmien asiantuntemus korostuu niiden ennaltaehkäisyssä.
Työryhmä esittää lisäksi tietopohjan ja
viestinnän parantamista.

KUVA: SHUTTERSTOCK

Ympäristö ja luomusitoumuksiin
vuoden jatkoaika
Viljelijät voivat todennäköisesti
hakea ensi vuonna jatkoa ympäristöja luomusitoumuksiin sekä
ympäristösopimuksiin.
Jatkosopimuksia haetaan Ruokaviraston päätukihaussa, joka päättyy 15.6.2020.
Jatkositoumukset ja -sopimukset ovat voimassa
30.4.2021 asti.
Edellytyksenä jatkosopimuksille on, että eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvion joulukuussa
ja komissio maaseutuohjelman muutoksen alkuvuodesta 2020.
Ruokavirasto.fi -sivustolle on koottu kysymyksiä ja
vastauksia vuoden 2020 ympäristö- ja luomusitoumuksista sekä ympäristösopimuksista.

TUULIVOIMATUOTANTO
KASVAA KOHISTEN

KUVA: NADI HAMMOUDA

Maamme tuulivoimatuotanto
yli kaksinkertaistuu kolmen
seuraavan vuoden aikana, Suomen
Tuulivoimayhdistys ennakoi.

Syksyn aikana on julkaistu useita tuulivoiman
tuotantoa koskevia pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia. Sopimuksensa ovat julkaisseet
muun muassa teknologiajätti Google ja kotimainen Neste.
Suurin osa uusista tuulipuistoista valmistuu
vuosien 2019–2021 aikana.
Kun mukaan lasketaan uusiutuvan energian
kilpailutuksen kautta rakennettavat hankkeet,
kotimainen tuulivoiman vuosituotanto on vähintään 17 % Suomen sähkönkulutuksesta vuoteen
2022 mennessä.
Lisätietoja tuulivoimalehti.fi

Vuoden taideseppä
on Juhani Krappe
Vuoden 2019 taidesepäksi on valittu Juhani
Krappe.
Hän on toiminut pitkään Taidesepät ry:n hallituksessa ja puheenjohtajana ja tehnyt sepän
työtä tunnetuksi.
Ennen sepäksi ryhtymistä Juhani Krappe
toimi yli 35 vuotta toimittajana ja viestintäalan
yrittäjänä.

– Käsillä tekeminen on aina ollut tiiviisti
mukana elämässäni. Takominen kasvoi harrastuksesta työksi vähän huomaamatta, Krappe kertoo.
Krappen Onnellisen sepän paja on tullut tutuksi Helsingin Tuomaan markkinoilla kävijöille.
Tänä vuonna paja on paikalla joulukuussa jo
yhdennentoista kerran.

Vuoden taideseppä Juhani Krappe arvostaa oppipoika–kisälli–mestari-polkua.
Siitä pitäisi vaan muokata tähän päivään sovellettu versio, hän sanoo.
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Kohti
TERVEEMPÄÄ
Itämerta
Itämeri on yksi maailman saastuneimmista ja
herkimmistä merialueista. Ålandsbankenin Suomen
johtaja Anne-Maria Salonius todisti tämän läheltä vuonna
2014, kun hän oli purjehtimassa ystäviensä kanssa
Ahvenanmaalta Saaristomerelle. Meren heikon tilan
näkeminen sai hänet vakuuttumaan siitä, että asialle on
tehtävä jotain.

Kuvassa kaksi Itämeren tärkeää avainlajia, meriajokas ja rakkohauru. Meriajokas sitoo myös tehokkaasti hiiltä.

Å

landsbankenin Itämeriprojekti
pyrkii parantamaan Itämeren
tilaa rahoittamalla vuosittain
hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämerestä. Samalla halutaan rohkaista ja kannustaa ihmisiä toimimaan
terveemmän Itämeren puolesta.
– Itämeriprojekti syntyi halustamme
nähdä jonain päivänä terveempi Itämeri.
6
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On ollut ilahduttavaa huomata eri rahoitushankkeiden kautta, miten tärkeänä Itämeri ja sen suojelu koetaan, Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtajana toimiva
Salonius kertoo.

Rahoitusta innovaatioille ja järjestöjen
työlle
Itämeriprojektin vuoden 2019 rahoitus-

Ålandsbanken on tukenut
ympäristöprojekteja
vuodesta 1997 lähtien.
Tähän mennessä pankki
on rahoittanut erilaisia
ympäristöhankkeita
yhteensä noin 2 300 000
eurolla.

KUVA: MATS WESTERBOM

Itämerikortti on maailman ensimmäinen ympäristöystävällisestä materiaalista valmistettu kortti, johon
on yhdistetty ympäristövaikutuksista
kertova Åland Index.

kemuksista yleisöäänestykseen etenevät
hankkeet, ja yleisöäänestyksen voittaneelle hankkeelle myönnetään rahoitus.
– Itämeri tarvitsee edelleen kaiken
mahdollisen avun. Haluamme Itämeriprojektin kautta kannustaa myös muita organisaatioita toimimaan meren hyväksi,
Salonius kertoo.
Itämeriprojekti on tukenut useita suuria
Itämeren hyvinvointiin keskittyviä ympäristöorganisaatioita Suomessa ja jakanut
rahoitusta useille tutkimukseen keskittyville tahoille. Vuonna 2018 Itämeriprojekti rahoitti 300 000 eurolla muun muassa
useita muoviroskan vähentämiseen keskittyviä ja maankäytön ongelmia ratkovia
hankkeita.
Aiempina vuosina Itämeriprojekti on
myös mahdollistanut monien startupyritysten toiminnan käynnistämisen ja
kehittämisen.

haussa jaossa on ennätyssuuri summa
rahaa, jopa 500 000 euroa. Syyskuussa
päättyneeseen hakuun tuli yhteensä 95
hakemusta, joissa korostui vahvasti usko
yksilön vaikutusmahdollisuuksiin Itämeren tilan parantamiseksi. Yhtenä keskeisenä teemana hakemuksissa oli kestävä
kuluttaminen.
Seuraavaksi ympäristöasiantuntijoista
koostuva tuomaristo valitsee kaikista ha-

Esimerkiksi viime vuonna kansainvälisestikin noteerattu ilmasta proteiinia
valmistava startup Solar Foods pystyi
aloittamaan tehtaansa suunnittelutyöt 50 000 euron rahoituksen ansiosta.
Rahoitusta sai myös Button Program
-hanke, jonka tavoitteena on kehittää
kaikille avoin karttapalvelu. Sen avulla
tavalliset kansalaiset ja yritykset pääsevät tukemaan suoraan maanomistajia,
jotka hillitsevät ojitettujen turvemaiden
ravinnepäästöjä ja turpeen hajoamisen
kasvihuonekaasupäästöjä. Maanomistajia auttava hanke sai 65 000 euron rahoituksen.
– Rahoitamme monenlaisia toimijoita.
Tärkeintä on, että hanke todella vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin ja sen avulla
voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia, Salonius tiivistää.

– Itämeriprojekti syntyi halustamme nähdä jonain päivänä terveempi Itämeri,
Ålandsbankenin Suomen johtaja Anne-Maria Salonius kertoo.
2 | 19 MA ANOMISTAJA
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KUVA: VISA HIETALAHTI

Sinisimpukat hillitsevät rehevöitymistä suodattamalla ravinteita vedestä.

Elävä Itämeri -hanke
Uusin yhteistyöhanke käynnistyi syksyllä 2019 Baltic Sea Action Groupin (BSAG)
kanssa. Ålandsbanken on myöntänyt
hankkeen ensimmäiselle vuodelle 80 000
euron rahoituksen.
Kyseessä on BSAG:n käynnistämä Elävä Itämeri -hanke, joka käyttää vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden
inventointiohjelman (VELMU) keräämää
aineistoa vedenalaisen meriluonnon suojelun edistämiseen.
– Yhteistyö BSAG:n kanssa on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa meriluonnon tilaan ja edistää Itämeren hyvinvointia. Tämä on tärkeä asia, joka kaipaa myös
lisää näkyvyyttä, kertoo Salonius.
VELMU-ohjelman tulosten mukaan valtaosa vedenalaisen luonnon arvokkaimmista alueista sijaitsee matalissa vesissä,
saarten rantojen läheisyydessä. Nämä
ovat usein yksityisessä omistuksessa olevia alueita. Vesialueiden suojelun hyödyt
luonnolle ovat ilmeiset, mutta yksityisten
maanomistajien on tärkeää myös tietää,
mitä rajoitteita suojelu mahdollisesti tuo
vesialueen käyttöön.
Elävä Itämeri -hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena onkin innostaa etenkin
yksityisiä tahoja suojeluun mukaan ja tehdä
siitä heille mahdollisimman helppoa. Vaikka
8
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alue ei olisikaan rauhoitettu, jokainen maanomistaja voi omalla toiminnallaan suojella
vedenalaisen luonnon arvokohteita esimerkiksi vähentämällä kulkua moottoriajoneuvoilla, ankkurointia ja ruoppaamista.

Itämeriprojektin
rahoituskierroksen
yleisöäänestys alkaa
vuoden 2020 alussa
osoitteessa
www.itameriprojekti.fi.
Rahoituksen saajat ja
rahoitusten suuruudet
julkistetaan pian
yleisöäänestyksen
päättymisen jälkeen.
Oma kummilähettiläs
Itämeren tilaa edistävien hankkeiden rahoittamisen lisäksi Itämeriprojektin tärkeänä
tavoitteena on lisätä tietoutta Itämeren tilasta, miten omalla toiminnallaan voi siihen
vaikuttaa sekä kertoa tarinoita Itämereltä.
Tärkeinä kanavina tietoisuuden lisää-

misessä toimivat Itämeriprojektin sosiaalisen median kanavat, joiden suosio on
osoittanut, että asia koetaan merkityksellisenä. Lisäksi Itämeriprojektin lähettiläänä toimii olympiamitalisti ja vuoden 2020
Tokion olympialaisiin Suomelle maapaikan varmistunut kilpapurjehtija Tuuli Petäjä-Sirén, jolle Itämeri on myös työpaikka.
– Haluamme kannustaa ihmisiä keskustelemaan asiasta, sillä näin voimme saada yhä
enemmän ihmisiä havahtumaan Itämeren
ongelmiin ja tutustumaan heidän omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, Salonius kertoo.

Osa pankin vastuullisuustyötä
Itämeriprojekti on tärkeä osa pankin koko
vastuullisuusstrategiaa. Vastuullisuus on
pankin organisaatiossa ja kaikessa sen toiminnassa vahvasti läsnä. Tästä esimerkkinä on Ålandsbanken Green Bond ESG, joka
on Suomen ensimmäinen Joutsenmerkin
saanut korkorahasto. Rahasto sijoittaa
ainoastaan vihreisiin obligaatioihin ja
yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoina ovat parhaan vastuullisuusarvosanan
saaneet yritykset.
– Pyrimme kehittämään toimintaamme
YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten ja mittaamme onnistumistamme vuosittain. Yhdessä toimimalla voimme saada
aikaan muutoksen, Salonius kiteyttää.

Yksityistie
on yhteinen asia
Voiko tielle laittaa puomin, ja mikä on käyttömaksu?
Yksityistiehen liittyvät seikat eivät aina ole itsestäänselvyyksiä.

U

usi, vuoden alussa voimaan
tullut yksityistielaki mahdollistaa tieosakkaille omatoimisen tiekunnan perustamisen. Yksityistien järjestäytyminen
voidaan siten tehdä myös yhteisellä päätöksellä, ilman maanmittauslaitoksen
yksityistietoimitusta.
Tiekunta voidaan perustaa tielle, johon
rasitteena kohdistuu vähintään yhden
kiinteistön hyväksi tieoikeus, eli oikeus
käyttää toisen kiinteistön aluetta pysyvästi kulkuyhteyttä varten. Rasitteen
olemassaolo koko tien pituudella on syytä
varmistaa ennen päätöstä tiekunnan perustamisesta. Rasitetietoja löytyy osakastilojen kiinteistörekisteritiedoista tai niitä voi kysellä maanmittaustoimistosta.

Tiekunnan perustaminen
Jos tieosakas haluaa tiekunnan perustettavaksi, hän voi kutsua kaikkien tieoikeuden omaavien kiinteistöjen omistajat perustamiskokoukseen. Kirjallinen kutsu lähetetään kuten tiekuntien
kokouksiin yleensäkin: vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta, kirjeitse tai
sähköisesti. Kokouksessa tieosakkaiden
tulee olla yksimielisiä perustamisesta.
Jos yksimielisyyttä ei löydy, on perustamista haettava maanmittaustoimiston
yksityistietoimitukselta.
Myönteisen perustamispäätöksen jälkeen tiekunta pitää nimetä ja valita sille
toimielin. Toimielin voi olla toimitsijamies tai hoitokunta. Samalla valitaan
henkilöt tehtäviin. Toimitsijamiehelle
valitaan varahenkilö. Hoitokuntaan valitaan kolmesta viiteen jäsentä ja ainakin yksi varajäsen.
Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty merkintä maanmittaus-

laitoksen yksityistierekisteriin. Valittu
toimihenkilö toimittaa perustamiskokouksen pöytäkirjan otteen ja tietä osoittavan kartan maanmittauslaitokselle.

Puomin pito
Tässä epävarmassa maailmassa saattaa
tulla tarpeelliseksi puomin pystyttäminen estämään ei-toivottua kulkemista.
Jos tie on omalla maalla, eikä muilla
kiinteistöillä ole siihen tieoikeutta, voi
puomin tälle omalle tielle vapaasti pystyttää.
Jos puomi olisi tulossa yksityistielle,
jolla ei ole tiekuntaa (järjestäytymätön
yksityistie), on pystyttämiselle saatava
tieosakkaiden suostumus. Tiekunnaksi
järjestäytyneellä tiellä puomi edellyttää
tiekunnan kokouksen myönteisen päätöksen. Jos puomin asettamiseen ei ole
annettu suostumusta, voi maanmittarilta hakea yksityistietoimitusta ja luvan saada, mikäli puomille on erityisen
perusteltu syy.
Pysyvänä liikenteenohjauslaitteena
puomi vaatii myös kunnalta haettavan
suostumuksen ja ilmoituksen Väyläviraston ylläpitämään kansalliseen tie- ja
katuverkoston tietojärjestelmään, Digiroadiin. Kunnan tai valtion avustusta
saavalla tiellä ei tietä saa sulkea sinä
ajanjaksona, jota avustus koskee. Avustustielle kunnan suostumusta puomille
ei saa.
Vanhan, ennen vuotta 2019 voimassa
olleen yksityistielain mukaisesti asetettu puomi tai muu sulkulaite saa olla paikoillaan vuoden 2020 loppuun asti. Jos
kiinteistönomistaja tämän jälkeenkin
haluaa pitää sulkulaitteen paikoillaan,
on siihen saatava muiden tieosakkaiden
suostumus.

Suomessa on yksityisteitä noin 360 000 kilometriä eli noin
80 prosenttia maamme tieverkostosta.

Jatkuu sivulla 16.
2 | 19 MA ANOMISTAJA
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KUVA: REIMA RÄTY

Miltä tuntuisi, jos Suomen
riistakeskuksen toimialue myöntäisi
kaupalliselle metsästäjälle viiden vuoden
määräajaksi luvan kaupallisen metsästyksen
harjoittamiseen omistamallesi maa-alueelle?
Kaupallinen metsästäjä maksaisi sinulle
vuosittain korvauksena tästä luvasta
muodollisen korvauksen, joka ei perustu
saadun saaliin arvoon vaan alueellisesti
sovittuihin taksoihin.

Eihän näin voi
tapahtua Suomessa…

J

os edellä kerrottu tuntuu täysin
mahdottomalta ajatukselta, niin sitä se ole. Tällainen alueellinen lupa
toteutettiin kaupallisen kalastuksen
osalta vuoden 2015 kalastuslaissa.

Kalastuslakien kokonaisuudistuksen
erilaiset tavoitteet
Vuonna 1982 tuli voimaan kalastuslain
kokonaisuudistus, jonka yleisvelvoitteena
oli pyrkiä vesialueiden mahdollisimman
suureen pysyvään tuottavuuteen.
Vuoden 2015 kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä luovuttiin yleisvelvoitteista ja tilalle tulivat erilaiset pakotteet, kuten kalastusoikeuden haltijoiden
pakkojäsenyys kalatalousalueissa (julkisoikeudellisia yhdistyksiä), kaupalliseen
10
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kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden
pakko-otot ohi vesialueen omistajan omistusoikeuden sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmien pakkonoudattaminen.
Vesialueiden omistajien on järjestettävä
omaisuutensa käyttö ELY-keskuksen vahvistaman käyttö- ja hoitosuunnitelman
mukaisesti. Kalastuslain uudistuksen tarkoituksena on edistää kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.
Vuoden 2015 kalastuslain perusteluissa
kalastusoikeutta käsitellään kuin se ei olisi jonkun omaisuutta. Hallituksen esityksestä saa sen käsityksen, että määritelmä
ei ole pysyvä vaan elävä. Vesialueen omistajalle kuuluva kalastusoikeus olisi sisällöltään ja laajuudeltaan ehdotetun lain
mukaan sen tyyppinen kuin miksi se ka-

lastuslain järjestelmän kautta muotoutuu.

MTK:n lausunto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK totesi lausunnossaan lain valmistelun aikana, että esitys loukkasi perustuslaissa taattua omistusoikeuden suojaa
siltä osin kuin se siirtää kalastusoikeuden
luovuttamiseen liittyen omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa alueen käytöstä kalastusalueilta ja osakaskunnilta viranomaisille
(ELY-keskus), laajentaa yleiskalastusoikeuksia ja rajoittaa omistajien oikeutta saada omaisuutensa käytöstä käypä korvaus.
Siitä huolimatta, että Suomessa on yksityisvesiä noin 3,8 miljoonaa hehtaaria ja
että niihin liittyvien kalastusoikeuksien
kokonaisarvo on 2–3 miljardin euron luok-

dentää tai muuttaa, sen voi korvata vain
uusi ELY-keskuksen hyväksymä KHS.
Luonnonvarakeskus (LUKE) on tänä
vuonna julkaissut tuhdin tietopaketin
käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnasta. Yhdessäkään LUKE:n julkaisussa
ei käsitellä vesialueen omistajan omistusoikeutta, joka kattaa myös kalastusoikeuden ja kalastusoikeus nauttii perustuslain takaamaa omaisuudensuojaa.
Kalastusoikeudella ymmärretään
suojattua valtaa harjoittaa kalastusta
määrätyllä vesialueella. Siihen sisältyy
myös oikeus vesialueen kalakannan taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeus
järjestää vesialueen käyttö ja hoito. Kalastusoikeuteen sisältyy oikeus hankkia
vesialueella olevien kalojen hallinta ja
tulla siten niiden omistajaksi.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmamalleissa
ei ole otettu huomioon vesialueen omistajien omistusoikeutta, vaikka käyttö- ja
hoitosuunnitelmien toimenpiteet kohdistuvat juuri heidän omistusoikeuteensa.

Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat
alueet

Perinnenuotan vetoa.

kaa, vuoden 2015 kalastuslaki hyväksyttiin käytännössä lähes olankohautuksella.
Vain MTK ja muutamat yksityishenkilöt
ymmärsivät, mitä tapahtui.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta
Kalatalousalueiden lakisääteisenä tehtävänä on laatia vuoden 2020 loppuun mennessä alueitaan koskevat käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS).
ELY-keskukset haluavat käyttö- ja hoitosuunnitelmien olevan mahdollisimman
konkreettisia, jotta niitä voidaan käyttää
pohjana hallintopäätöksille. KHS:n laadintatyö on parhaillaan alkamassa. Kalatalousalue laatii ehdotuksen, jonka ELY-keskus
vahvistaa. Jo vahvistettua KHS:a ei voi täy-

Kalastuslakiin on kirjattu ohituskaista,
alueellinen lupa kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen, jolla ELY-keskus
voi myöntää kaupalliselle kalastajalle
enintään viiden vuoden määräajaksi luvan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen kävelemällä yli maanomistajan
suojatun määräysvallan vesialueen käytöstä. ELY-keskus voi tehdä hallintopäätöksen alueellisen luvan myöntämisestä
kaupalliseen kalastukseen, jos kalatalousalue on vapaaehtoisesti määritellyt tähän tarkoitukseen sopivia alueita
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.
Kalastuslain valmistelun aikana pakkolupaa käsiteltiin lähinnä vesialueen
omistajan käytön rajoituksena ja sille
on yleisesti hyväksyttävät perusteet.
Tosiasiallisesti lupa on pakkolunastusta
raskaampi oikeustoimi toisen yksityisen
hyväksi. Perustuslain tarkoittamaa ja
vaatimaa yleistä tarvetta tässä on mahdotonta tunnistaa. Vuoden 1982 kalastuslaissa rajatumpi pakkolupamenettely
säädettiin poikkeuslain turvin.

Kun ELY-keskus on myöntänyt alueellisen luvan kaupalliseen kalastukseen, onko kyseessä perustuslaillisen omaisuuden
suojan loukkaus? Jos kalatalousalue on
määritellyt käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksessaan kaupalliseen kalastuk-

Vesialueiden
omistajien tulee itse
valvoa perustuslaillisia
oikeuksiaan.

seen ja kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan, on omaisuuden suojan loukkaus
vaikeampi näyttää toteen. Kalastusalueita
ja käyttöä koskevien rajoitusten esittäminen omille ja naapureiden alueille on perustuslain kannalta hyvin ongelmallista.
Vesialueiden omistajien tulee itse valvoa
perustuslaillisten oikeuksiensa ottamisesta huomioon valmisteltavissa käyttö- ja
hoitosuunnitelmissa. Heidän kannaltaan
kriittisiä kysymyksiä ovat käyttö- ja hoitosuunnitelman voimassaoloaika (1–10
vuotta), eri käyttäjäryhmiä koskevien alueiden määrittely, osakaskuntien tehtävien
siirto kalatalousalueelle, vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittäminen, ehdotus kalastonhoitomaksuina
kerättävien varojen omistajakorvauksiin
käytettävän osuuden jakamiseksi sekä
erilaiset suunnitelmaan asetettavat tavoitteet ja osatavoitteet.
Kesällä 2019 perustettu Vesialueomistajain liitto VEALO ry auttaa edunvalvontakysymyksissä.
Juha-Pekka Ripatti, toiminnanjohtaja
Reima Räty, puheenjohtaja
Vesialueomistajain liitto VEALO ry
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Vesialueiden
omistus ja hallinto
Suomen vesialueet voidaan omistussuhteiden perusteella jakaa kolmeen
ryhmään: yleiset vesialueet, jotka kuuluvat valtiolle, yhteiset vesialueet, joita
hallinnoi osakaskunta ja yksityiset vesialueet.

Y

ksityiset vesialueet muodostavat joko itsenäisen kiinteistön
tai voivat olla osana myös maaaluetta käsittävässä kiinteistössä. Yhteinen vesialue on kahdelle tai
useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluva vesialue. Osakaskuntaan kuuluvat ne
kiinteistöjen omistajat, joilla on osuus yhteiseen vesialueeseen. Tilalla voi myös olla
osuus useampaan yhteiseen vesialueeseen.
Tiedot osuuksista löytyvät maanmittauslaitoksesta saatavasta kiinteistörekisteriotteesta.

Yhteiset vesialueet
Yhteisiin vesialueisiin sovelletaan yhteisaluelakia. Sen mukaan yhteisen vesialueen
asioista päättää osakaskunta, joka voi olla
joko järjestäytynyt tai järjestäytymätön.
Järjestäytyneellä osakaskunnalla on säännöt ja osakaskunta pitää sääntöjen mukaisia kokouksia.

Järjestäytymätön osakaskunta
Jokaisella yhteisen vesialueen osakkaalla
on lähtökohtaisesti oikeus käyttää yhteistä aluetta sen käyttötarkoitus huomioon
ottaen hyväkseen sillä tavoin, ettei se estä
muita osakkaita vastaavanlaisella tavalla käyttämästä aluetta hyväkseen. Jollei
kaikkien osakkaiden alueen käyttötarkoituksen vuoksi ole mahdollista käyttää
hyväkseen aluetta tarvettaan vastaavassa määrin, alueen käyttö on järjestettävä
osuuksien mukaisessa suhteessa sopimalla
tai osakaskunnan päättämällä tavalla.
Jos osakkaan käyttöön tai alueeseen
kohdistamaan toimenpiteeseen vaaditaan
viranomaislupa, osakkaalla on oikeus pan12
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na lupa-asia vireille.
Osakaskunnan kokouksen päätöksiin vaaditaan lähtökohtaisesti enemmistöpäätös.
Joissakin tapauksissa osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan kuitenkin, että
vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen
osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä
ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä
osakkaista kannattaa päätöstä.

Kalastuskunnat ja yhteiset vesialueet
Kalastukseen liittyvistä asioista määrätään kalastuslaissa, ja kalastuslaissa tarkoitettuna kalastuskuntana toimii yhteisaluelain mukainen osakaskunta. Vesialueiden omistus liittyy kiinteästi kalastusmahdollisuuksiin, ja yhteisen vesialueen
osakaskunta onkin alueellaan kalastusoikeuden haltija.

Kalatalousalueet
Vesialueet jaetaan niiden omistussuhteista
sekä hallinnollisista rajoista riippumatta
kalatalousalueisiin. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Kalatalousaluejako ei kuitenkaan koske meressä olevaa
yleistä vesialuetta siltä osin kuin kalavarojen kestävä käyttö ja hoito ei vaadi alueen
sisällyttämistä kalatalousaluejakoon.
Kalatalousalueiden maantieteelliset rajat vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ELY-keskus päättää myös
kalatalousalueen jakamisesta, sen yhdistämisestä toiseen kalatalousalueeseen tai
sen rajojen muuttamisesta, jos olosuhteiden muuttuminen tai muut erityiset syyt
sitä edellyttävät.
Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia

yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää
jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen
kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.
Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia sekä hankkia nimiinsä tai käytettäväkseen
omaisuutta.
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen
kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja
metsätalousministeriö vahvistaa luettelon
valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan.
Kalatalousalueen toimielimiä ovat
yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Ylintä päätösvaltaa käyttää yleiskokous.
Niillä osakaskunnilla, jossa on vesialuetta
vähintään 50 hehtaaria, on oikeus yhteen
edustajaan yleiskokouksessa. Sama koskee
osakaskuntiin kuulumattomia, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajia ja kalatalousalueeseen
kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin
kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymiä, joiden hallinnoimien
vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on
vähintään 50 hehtaaria, joessa kuitenkin
vähintään 30 hehtaaria.
Vesienomistajien äänimäärä kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin,
että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa

Osakaskunnat
ja vesialueet
Suomessa on yli 20 000
osakaskuntaa, joilla on noin 1,4
miljoonaa osakaskiinteistöä.
Osakaskunnista 70 prosenttia on
sisävesillä, ja niiden hallinnassa
on 80-90 prosenttia sisävesien
pinta-alasta.
Yksityisiä vesialueita koko
maassa on noin 14 400. Näiden
osuus sisävesien pinta-alasta
on noin 5-10 prosenttia. Valtion
yleisvesialueita on sisävesien
pinta-alasta noin kolme
prosenttia.

kaskunnan kokouksen päätös katsotaan
valtuutukseksi, jonka perusteella kalatalousalue voi siirrettävissä asioissa toimia
osakaskunnan puolesta.

Yhteisten alueiden yhdistäminen ja jakaminen
yhteen ääneen, 500–1000 hehtaaria antaa
kaksi ääntä ja yli 1000 hehtaaria kolme
ääntä. Vaikka äänimäärä onkin porrastettu, äänimäärää käyttää aina yksi edustaja.

Tehtävien siirtäminen kalatalousalueelle
Osakaskunta tai osakaskuntaan kuulumattoman vesialueen omistaja voi määräajaksi tai toistaiseksi siirtää sille kuuluvat
kalavarojen hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevat tehtävät kalatalousalueelle. Päätökseen vaaditaan edellä kuvattu
määräenemmistöpäätös.
Kalatalousalueen on otettava tehtävät
hoidettavakseen, jos se kalatalousalueen
tehtävien hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista. Siirtämistä tarkoittava osa-

Useampi yhteinen alue voidaan yhdistää
ja muodostaa niistä uusi yhteinen alue, jos
osakaskunnat niin päättävät. Tämä vaatii
maanmittaustoimituksen, jossa laaditaan
uudelle yhteiselle alueelle uusi osakasluettelo. Yhteiseen alueeseen voidaan liittää
myös yksityiseen kiinteistöön kuuluva vesialue.
Yhdistämisellä voidaan tehostaa vesialueen hallintoa ja hoitoa. Yhdistämisen
etuja ovat muun muassa: Osakkaiden kalastusoikeus laajenee koko yhdistettävälle
alueelle, kalaveden käyttö ja hoito helpottuvat, osakaskunnat säästävät esimerkiksi
kokous- ja tiedottamiskuluissa ja pienet
osakaskunnat saadaan suunnitelmallisen
toiminnan piiriin.

Yhteisen vesialueen jakaminen
Yhteisen alueen jakaminen on harvinaista. Yhteisen alueen jakamisessa hakijan
osuus yhteisestä alueesta irrotetaan maanmittaustoimituksessa ja liitetään hakijan
omaan kiinteistöön. Vain osan osuudesta
voi myös irrottaa, tai toimituksessa voidaan irrottaa useamman osakkaan osuudet omaksi pienemmäksi yhteiseksi alueeksi. Toimitusta voi hakea yhteisen alueen
osakaskiinteistön omistaja tai useat omistajat yhdessä.
Yhteisen alueen omistaja on oikeutettu
saamaan osuutensa erotetuksi, jos erottaminen ei aiheuta muille osakkaille merkittävää haittaa. Yhteisen vesialueen osalta
lisäedellytyksenä on, että jakamiseen on
erityinen syy. Jaolla ei voi kuitenkaan erottaa koskiosuutta.
Helena Ålgars, varatuomari,
toimitusjohtaja
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
www.arviointikeskus.fi
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MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ
Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

VAIHTELEVAT KORVAUSSÄÄDÖKSET
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄMME
Maanomistajalta voidaan lunastaa omaisuutta monien lakien perusteella. Tutuimmat ovat
maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki ja yleislakina lunastuslaki.
Muitakin lakeja on, kuten maantielaki, kaivoslaki ja luonnonsuojelulaki.
Kaikille laeille yhteistä on, että lunastamisen
tulee tapahtua yleistä tarvetta varten ja täyttä
korvausta vastaan. Vaan mikä on todellisuus?
Edes yleinen lunastuslaki ei kykene takaamaan maanomistajalle tosiasiassa täyttä
korvausta. Arvion mukaan lunastuskorvaus
on vain noin 95 % todellisesta taloudellisesta
menetyksestä.
Oikeusministeriössä on valmiina lunastuslain korvaussäännöksen uudistamista tarkoittava lakimuutos. Lunastuslakia muutettaisiin
niin, että lunastuskorvaus määräytyisi korkeimman käyvän hinnan mukaan.
Saako oikeusministeri Anna-Maja Henriksson asiaa etenemään? Vastassa ovat hallituksen punavihreä enemmistö ja eduskunnan
kuntapoliitikot.
-Hoidettavanani on eräskin tapaus, jossa valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma suojeli
valtavan harjumuodostelman. Maanomistaja
on nyt hakenut korvausta valtiolta miljoonan
sorakuution menettämisestä, koska ei ole
mitään mahdollisuutta saada soranottolupaa
kyseiselle alueelle harjujensuojeluohjelman
vuoksi.
Korvausmahdollisuudesta päättävät lunastuslain mukaisessa korvaustoimituksessa toimitusmiehet. Joka tapauksessa maanomistajalla on alueella usean sadantuhannen euron
soravarat.
Myös Kolarissa soranotto estettiin, koska
kunta aikoo rakentaa saman maanomistajan
maille vedenottamon. Vedenottamohanke on

14
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vasta suunnitteilla, eikä ole mitään varmuutta
siitä, tullaanko ottamoa koskaan rakentamaan
tai onko sille edes tarvetta.
Maa-aineslaki ei mahdollista maanomistajalle minkäänlaista korvausta, koska alueella
voidaan kasvattaa puita. 700 000 euron soravarat näyttävät jäävän hyödyntämättä. Huomattava on, että Destia on kyllä saanut vierestä
soranottoluvat normaalisti.
--

Tiesitkö, että…
Valtakunnallinen
rantojensuojeluohjelma
hyväksyttiin kovan
kiistelyn jälkeen
valtioneuvostossa
joulukuussa 1990.
Vieläkään, 29 vuoden
jälkeen, kaikki
maanomistajat eivät ole
saaneet korvauksia.
.

Maa-aineslaki pitäisi ottaa eduskunnassa
pikaisesti selvästi perustuslain omaisuudensuojasäännöksen vastaisena tarkasteltavaksi.
Lainsäädännössämme on myös toisenlaisia
esimerkkejä.
Vesilain mukaan silloin, kun maa-alueita hukutetaan veden alle, maa-alueista tulee maksaa puolitoistakertainen korvaus.
Samoin kaivoslain mukaan, jos maanomis-

taja suostuu antamaan kaivosaluetta omistusoikeuksin kaivosyritykselle, alueesta tulee
maksaa korvaus puolitoistakertaisena. Tällöin
tosin maanomistaja menettää mahdollisuutensa kaivoslain mukaiseen louhintakorvaukseen.
Se on useimmiten moninkertainen maapohjakorvaukseen verrattuna.
Puolustuspakkolunastuksissa maaomistajalle maksetaan korvaus korkeimman käyvän
hinnan mukaan.
On ollut mukava nähdä, että paineet lainsäädännön uudistamiseen niin, että maanomistajien korvausoikeuksia poljettaisiin, ovat
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana
vähentyneet. Selvästikin Natura 2000 -ohjelmasta käyty kiivas taistelu vuonna 1998 on
pelästyttänyt erityisesti ympäristöministeriön.
Siltä taholta ei ole tuon jälkeen tullut yhtään
esitystä lainsäädännön huonontamiseksi korvausoikeuden osalta maanomistajien kannalta.
Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

PIDETÄÄN HYVÄÄ HUOLTA
VESIALUEISTA
Maanomistaja-lehden tämän numeron
teemana on vesialueiden omistajuus.
Suomessa vesialueet ovat pääosin
yksityisomistuksessa. Rannikkovesiä
lukuun ottamatta merialueet, useiden
suurten järvien selkävedet ja Lapissa
laajat vesialueet ovat poikkeuksellisesti valtion omaisuutta.
Yksityiset vesialueet ovat pääosin
tilojen yhteisomistuksessa. Pidetään
yhteisestä omaisuudesta hyvä huoli
niin veden laadun kuin myös kalaston
puolesta.

OIKEUSTAPAUKSIA
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi

14.11.2019/5311 KHO:2019:143
Maankäyttö ja rakentaminen - Lunastus - Lunastusperusteet - Yleiskaava - Kunta - Maapolitiikka - Maanhankinta - Yleinen tarve
Ympäristöministeriö oli myöntänyt kunnalle
maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n 3 momentin nojalla luvan noin 43,4 hehtaarin suuruisen
määräalan lunastamiseen. Kysymyksessä
oleva alue oli oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu pientaloalueeksi, suojaviheralueeksi, urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueeksi, lähivirkistysalueeksi ja tieliikenteen
alueeksi. Alue rajoittui olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
Asiassa oli ratkaistavana, oliko lunastusluvan myöntämiseen ollut laissa säädetyt edellytykset. Kysymys oli erityisesti siitä, oliko lunastus yleisen tarpeen vaatimaa vai oliko lunastuslupaa haettu valituksissa esitetyn mukaisesti
ensisijaisesti tulonhankkimistarkoituksessa tavalla, joka loukkasi hakemuksen kohteena olevan määräalan omistajien omaisuudensuojaa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa
oli alueen sijaintiin ja kaavoitustilanteeseen
nähden selvitetty, että aluetta tarvittiin maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen. Kunnan lunastuslupahakemuksessa oli lisäksi esitetty
selvitystä kunnan väestöennusteesta, pientalotonttien tarjonnasta, tonttivarannosta sekä
erityisesti luovutuskelpoisesta pientalotonttien
varannosta ja sen riittävyydestä sekä kunnan
sitoumuksista koskien vuosittaista asuntotuotantotavoitetta.
Lunastuslupa oli myönnetty lunastuslain
4 §:n 3 momentissa tarkoitetun erityisen lunastusperusteen sisältävän maankäyttö- ja
rakennuslain 99 §:n 3 momentin nojalla. Ympäristöministeriön päätös ei tämän vuoksi ollut lainvastainen sillä perusteella, että yleistä
tarvetta ei ollut erikseen perusteltu. Suomen
perustuslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu
yleinen tarve ilmeni tässä tapauksessa niistä
aluevarauksista, jotka alueelle oli mainittujen
kunnan maankäytön suunnitelmien perusteella
yleiskaavassa osoitettu.
Lunastusluvan myöntämisestä ja lunastuskorvauksen määräämisestä päätettiin lunastuslain mukaisesti erillisissä menettelyissä.
Lunastettavan alueen käypään hintaan otettiin
kantaa ensimmäisen kerran vasta lunastustoimituksessa. Lunastuslupahakemuksen käsittelyn esteenä ei siten ollut ollut eikä ollut voinutkaan olla se, että kunnan ja maanomistajien
välisissä neuvotteluissa tarjottu hinta ei ollut
vastannut maanomistajien käsitystä alueen

käyvästä hinnasta. Tämän vuoksi ja kun lisäksi
otettiin huomioon edellä mainitut kunnan lunastusluvan hakemiselle esittämät perusteet,
asiassa ei ollut perusteita katsoa, että lunastusluvan hakeminen olisi valituksissa tarkoitetulla tavalla perustunut sellaiseen kunnan perusteettomaan taloudellisen edun tavoitteluun,
jota muun ohella Suomen perustuslaista, Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä
ilmenevä omaisuudensuojaperiaate huomioon
ottaen olisi ollut pidettävä esteenä lunastusluvan myöntämiselle.

KKO:2019:51
Kiinteistönmuodostamislaki
- Tontinosan lunastaminen
A sekä B ja C yhdessä omistivat asemakaavan
mukaiseen tonttiin sisältyvät kiinteistöt. Kummankin kiinteistön omistajat olivat toimituksessa esittäneet kiinteistönmuodostamislain 62
§:n mukaisen muiden tontinosien lunastamista
koskevan vaatimuksen. B:n ja C:n tontinosalla,
jonka pinta-ala oli A:lle kuuluvaa tontinosaa
suurempi, sijaitsi A:n omistamia rakennuksia.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin
perustein B:n ja C:n tontinosalla sijaitsevat A:n
omistamat rakennukset otettiin huomioon määritettäessä A:n tontinosan arvoa. A:n tontinosa
katsottiin arvokkaammaksi. A:lla oli siten etuoikeus lunastaa muut tontinosat.
Koko oikeustapaus on julkaistu ruotsinkielisenä. Ks. HD:2019:51

KKO:2019:49
Lunastuslaki - Korvauksen määrääminen
- Lunastuskorvaus - Haitankorvaus
Maankäyttö - ja rakennuslak
Ennestään rakentamattomalta asemakaava-alueelta oli luovutettu määräaloja, jotka sisälsivät
kaavan mukaisen rakennuspaikan ja siihen rajoittuvaa rantapuistoksi osoitettua aluetta. Lohkomisessa rakennuspaikasta ja puistoalueen osasta
oli muodostettu eri kiinteistöt. Myöhemmin kunta
lunasti puistoalueella sijaitsevat tilat.
Korkein oikeus katsoi, että asuinkiinteistö ja
lunastettu erillistila eivät muodostaneet yhtenäistä käyttöyksikköä ja että lunastuksesta ei
aiheutunut asuinkiinteistölle korvattavaa haittaa rantayhteyden menettämisen perusteella.
Ks. KKO:1993:13

KKO:2019:41
Kiinteistön kauppa - Kaupan purkaminen
- Laatuvirhe
Ostajat olivat vaatineet kiinteistön kaupan purkamista sillä perusteella, että 1950-luvulla rakennetun asuinrakennuksen kellarin sokkelissa ja asuinkerroksen betonilaatassa oli kivihiilipikeä eli kreosoottia, josta haihtui terveydelle
haitallisia PAH-yhdisteitä asuinhuoneisiin. Pyydettyään asiantuntijalausunnon Korkein oikeus
katsoi jääneen näyttämättä, että kiinteistössä
olisi ollut laatuvirhe.

KKO:2019:40
Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus - Lievemmän lain periaate - Metsästysrikkomus
A oli luvallisen hirvenmetsästyksen yhteydessä
huolimattomuudesta ampunut naarashirven,
jota seurasi vuotta nuorempi vasa. Tekohetkellä voimassa olleen metsästysasetuksen säännöksen mukaan vasan seuraama hirvinaaras
oli aina rauhoitettu, joten teko oli metsästysrikkomuksena rangaistava. Tekohetken jälkeen
metsästysasetusta oli muutettu siten, että tuomitsemishetkellä voimassa olleen säännöksen
mukaan vasan seuraama hirvinaaras ei ollut
varsinaisella hirvenmetsästyskaudella rauhoitettu.
Korkein oikeus katsoi, että uusi sääntely rauhoitussäännökselle esitettyine perusteineen
osoitti suhtautumisen teon rangaistavuuteen
muuttuneen. Asiassa oli sovellettava tuomitsemishetkellä voimassa olevaa rauhoitussäännöstä, jonka mukaan A:n menettely ei ollut rangaistavaa. Syyte hylättiin. (Ään.)

KKO:2019:16
Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe
- Tarkastusvelvollisuus
Kiinteistön ostajille oli ennen kauppaa esitetty
kiinteistöllä olevaa rakennusta koskeva kuntotarkastusraportti, jossa kuvattiin rakennuksessa
olevia riskirakenteita ja vaurioita sekä esitettiin
korjaus- ja lisätutkimussuosituksia. Kun ostajilla
oli saamiensa tietojen vuoksi ollut erityinen syy
edellyttää tutkimuksia alapohjan kunnon selvittämiseksi ennen kauppaa, ostajat eivät voineet
vedota virheenä kaupan jälkeen havaittuihin alapohjan vaurioihin eivätkä siihen, että rakennuksessa ei, toisin kuin kuntotarkastusraportissa
oli ilmoitettu, ollut tuulettuvaa alapohjaa. (Ään.)

8.11.2019/5250 KHO:2019:140
Maaseudun kehittämisohjelma - Yritystuki
- Investointituki - Yrityksen omistajanvaihdos Yritystoiminnan uutuusarvo
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hylännyt elinkeinonharjoittajan hakemuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2014 - 2020 mukaisen yrityksen investointituen
myöntämisestä hankintaan, jossa elinkeinonharjoittaja osti toimivan ratsastuskoulun maneesin,
tallin, kentän, sosiaalitilat ja vanhan tallirakennuksen tarjotakseen hevosten täysihoitopalvelua. Hakemus oli hylätty sillä perusteella, että
suunnitellun yritystoiminnan uutuusarvo oli vähäinen ja kysymyksessä oli kokonaisuudessaan
yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että myyjän ja
ostajan toiminnan tosiasiallisen erilaisuuden
perusteella kysymyksessä ei ollut identiteetiltään saman, jo toimivan yrityksen siirtyminen.
Tukea ei siten ollut haettu toimenpiteeseen,
jonka tarkoituksena olisi ollut yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen, vaan uutta yritystä palvelevaan investointiin. Tuettavan toiminnan
alueellisella uutuusarvolla ei ollut merkitystä lain
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ja asetuksen niiden säännösten soveltamisen
kannalta, joiden mukaan tukea voidaan myöntää
uuden yrityksen perustamiseen eikä investointina tueta toimenpidettä, jonka tarkoituksena on
yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen.

23.5.2019/2395 KHO:2019:67
Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava Yleiskaavamääräys - Kaivostoiminnan kieltäminen
Yleiskaavan kehittämismerkintöihin sisältyi sanamuodoiltaan ehdottomia kaavamääräyksiä,
joissa oli kielletty kaivostoiminnan harjoittaminen tietyillä alueilla.
Kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset
ratkaistiin kaivoslain ja tarvittaessa ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä,
joissa tuli arvioitavaksi muun ohella se, oliko
kaivostoiminnalla sellaisia maankäytöllisiä vaikutuksia ja ympäristövaikutuksia, että sen sijoittaminen tietylle alueelle ei ollut mahdollista.
Näissä menettelyissä otettiin huomioon muun
ohella toiminnan sijoituspaikalla voimassa olevan oikeusvaikutteisen kaavan sisältö.
Yleiskaavassa maankäyttöä, kuten esimerkiksi kaivostoimintaa, ohjattiin lähtökohtaisesti
osoittamalla alueita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Aluevarausten osoittamisen lisäksi yleiskaavassa voitiin antaa maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n nojalla sellaisia määräyksiä, jotka
kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat
vaatimukset huomioon ottaen olivat tarpeellisia
yleiskaava-aluetta käytettäessä. Yleiskaavalla tai sen määräyksellä voi kuitenkin olla vain

maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin perustuvat oikeusvaikutukset.
Yleiskaavan kehittämismerkintöihin sisällytettyjä kaivostoiminnan kieltäviä määräyksiä
ei voitu pitää maankäyttö- ja rakennuslain 41
§:n 1 momentissa tarkoitettuina haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista
koskevina määräyksinä, sillä määräykset eivät
välittömästi koskeneet ympäristövaikutuksia,
vaan tietyntyyppisen elinkeinotoiminnan kieltämistä. Määräyksiä ei voitu pitää muinakaan
kehittämismerkintöjen rajaamia alueita käytettäessä tarvittavina kaavamääräyksinä. Mainitut
kaavamääräykset olivat siten lainvastaisia.

1.10.2019/4376 KHO:2019:126
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa - Rakennusluvan myöntämisedellytykset
- Tuulivoimala - Toteutettavan tuulivoimalan
ominaisuuksia koskevat tiedot - Hankkeen
vaikutuksia koskevan selvityksen riittävyys Yleiskaavamääräys
Kunnan rakennusvalvonnan jaosto oli myöntänyt
rakennusluvat tuulivoimaloille, joiden suurin kokonaiskorkeus oli 205 metriä ja enimmäisteho
3,3 MW. Tuulivoimaloiden rakennuspaikat sijoittuivat maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:ssä
tarkoitetun tuulivoimaosayleiskaavan alueelle.
Osayleiskaavassa oli määrätty, että tuulivoimaloiden lähtömelutaso ei saa ylittää 106 dB(A) ja
että tuulivoimaloista ei saa aiheutua voimassa
olevat ohje- tai suunnitteluohjearvot ylittävää
melua eikä myöskään voimassa olevat suositustai ohjearvot ylittävää välkettä tai varjostusta.

Toteutettavaa voimalatyyppiä ei ollut yksilöity
rakennuslupahakemuksessa. Voimaloita koskevissa pääpiirustuksissa oli kuitenkin esitetty
tuulivoimaloiden napakorkeus, roottorin halkaisija ja suurin kokonaiskorkeus. Lupapäätöksiin
liitetyissä ehdoissa oli lisäksi määrätty, että
voimaloiden lähdemelu saa olla enintään 106
dB(A) sekä määrätty muun ohella, että voimaloiden melupäästöjen on oltava osayleiskaavassa
mainituissa rajoissa. Rakennuslupapäätöksissä
määritellyt tuulivoimalan yksikköteho, kokonaiskorkeus, napakorkeus ja roottorin halkaisija
vastasivat voimalatyyppiä, jonka lähtötietojen
perusteella osayleiskaavavaiheen melu- ja välkemallinnukset oli laadittu. Mallinnuksessa käytetyn voimalatyypin äänitehotaso oli ollut 105,9
dB(A).
Maankäyttö- ja rakennuslaki tai sen nojalla
annetut säädökset eivät edellyttäneet, että
tuulivoimalaa koskevasta rakennusluvasta päätettäessä olisi esitettävä hankkeen tekniset
yksilöintitiedot, kuten jonkin voimalavalmistajan
tietty voimalamalli. Kun otettiin huomioon rakennuslupahakemuksissa ja pääpiirustuksissa esitetyt tiedot, lupapäätöstä tehtäessä käytettävissä ollut selvitys tuulivoimaloiden rakentamisen
vaikutuksista sekä lupapäätöksiin liitetyt lupaehdot, rakennuslupamenettelyssä oli maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla varmistettu, että rakentaminen täytti osayleiskaavassa
annetut määräykset sekä muut maankäyttö- ja
rakennuslaissa säädetyt rakennusluvan myöntämisen edellytykset.

Jatkoa sivulta 9.
Vanhan, ennen vuotta 2019 voimassa olleen yksityistielain mukaisesti asetettu
puomi tai muu sulkulaite saa olla paikoillaan vuoden 2020 loppuun asti. Jos
kiinteistönomistaja tämän jälkeenkin
haluaa pitää sulkulaitteen paikoillaan,
on siihen saatava muiden tieosakkaiden
suostumus.

Käyttömaksu
Yksityistien käyttäjä on velvollinen osallistumaan tien ylläpitoon. Tieosakkaan
kiinteistölle tapahtuva tavanomainen
liikenne on huomioitu osakkaan tieyksiköissä ja hän maksaa yksikkömaksuina
tien käytön. Tieyksiköt lasketaan liikennelajeittain: asuminen, loma-asuminen,
peltoliikenne, metsäliikenne, yritystoiminta, jne. Yksiköintiin sisältyy lisäksi
vierailuliikenne, postin liikenne, jätekuljetukset ja muu asumiseen tarvittava
16
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normaali liikenne.
Jos sen sijaan tieosakas käyttää tietä
tilapäisesti tavalla, joka huomattavasti
poikkeaa siitä, mikä on otettu huomioon tieyksikköjä määrättäessä, voidaan
hänelle määrätä arvioitua tien käyttöä
vastaava käyttömaksu. Tällainen tilapäinen, määräaikainen liikenne voi olla
esimerkiksi rakentamisen aiheuttamaa
tien käyttöä. Käyttömaksu voidaan
määrätä takautuvastikin enintään kolmen vuoden ajalta määräämisajankohdasta lukien.
Muiden kuin tieosakkaiden hyväksi
tapahtuva tien käyttäminen säännöllisiin ja tilapäisiin raskaskuljetuksiin ja
säännölliseen kulkemiseen edellyttää
tiekunnalta haettavaa lupaa. Luvanvaraisesta ja myös ilman lupaa tapahtuvasta vastaavasta kulkemisesta on
suoritettava korvauksena käyttömaksu.

Käyttömaksu
voidaan korvata kuljetuksen suorittajan tekemällä
tien kunnossapitotyöllä kuten sorastuksella.
Kuljetuksen tapahduttua on tien käyttäjän annettava toimitsijamiehelle tai
hoitokunnalle selvitys kuljetetun tavaran
määrästä. Ellei selvitystä saada, voidaan
käyttömaksu määrätä arvion perusteella.
Käyttömaksuun voidaan sisällyttää perusmaksu saman suuruisena kuin osakkaiden maksama. Perusmaksua kerätään
tiekunnan hallinnon kuluja varten.
Yksityistieasiantuntija
Heimo Mattila
heimo.mattila@phnet.fi

Malmgårdin
Malmgårdin

joulumarkkinat
joulumarkkinat
8.–9.12. 14.–15.12.

www.malmgard.fimalmgård.fi

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

Teemme
metsästäsi
rikkaamman
Tilanhoitajilta saat henkilökohtaisen metsäasiantuntijan,
jonka avulla saavutat tavoitteesi
rikkaammasta metsästä.

Varaa aika
tavoitteidesi
läpikäymiselle!
tilanhoitajat.fi
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Maanomistajain Liiton syyskokouksessa Sastamalan
Vanhakylä gårdissa tutustuttiin kartanon uuteen
omenamehupuristamoon ja kesäkahvilaan. Virkeä
toiminta tuo eloa koko seudulle. Kokouksessa
suunnattiin katseet tulevaan 75-juhlavuoteen.
Maanomistajien edunvalvonnassa toimintaa
vahvistetaan myös vesialueiden omistajien suuntaan
yhteistyössä uuden Vesialueiden omistajien liiton
VEALO:n kanssa.

Syyskokouksesta
katse kohti
75-juhlavuotta

Vanhakylä gårdin isäntä Wilhelm
von Nandelstadh esitteli tiluksiaan
syyskokoukseen osallistuneille.

Hallituksessa tapahtui yksi henkilövaihdos, kun pitkään Liiton kantavia voimia ollut Thomas Frankenhaeuser ilmoitti, ettei ole enää
käytettävissä hallituksen jäseneksi. Kokous valitsi varsinaiseksi
jäseneksi Fredrik Presslerin, joka on tänä vuonna varajäsen. Thomas
Frankenhaeuser siirtyi hänen paikalleen varajäseneksi, eli vaihto
toteutui hyvässä mentorihengessä.

18
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Maanomistajain Liiton hallitus tapasi
maa- ja metsätalousministeri Jari
Lepän esikuntineen syyskuussa.
Keskusteluissa käytiin läpi erityisesti
EU-puheenjohtajuutta, hallitusohjelmaa
ja CAP-uudistusta. Tavoitteiden todettiin
olevan pääosin samansuuntaisia, mutta
niiden saavuttaminen vaatii kovaa
työtä.

European Landowners’s Organization (ELO) piti
kokouksen kesäkuussa Helsingissä. Keskeisenä
teemana oli Suomen tuleva EU-puheenjohtajuuskausi. Järjestön presidentti Pierre-Olivier Dregen
johdolla annettiin ELO:n tavoitteet maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö
Minna-Mari Kailalle.

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle
terveiset Euroopan
maanomistajajärjestöltä

Suomen maanomistukseen ja erityisesti
metsänhoitoon tutustuttiin UPM:n vieraina
Janakkalassa. Esittely herätti vilkkaan keskustelun. Retkeilyn kruunasi tutustuminen
harvennustyömaahan monitoimikoneen tehdessä siistiä ja vakuuttavaa jälkeä.

ELO:n yleiskokouksen yhteydessä jaettiin
jälleen yksi uusi Wildlife Estates -tunnus.
Saajana oli MTK:n säätiön Kettula. Paikka on
tunnettu monipuolisesta luonnostaan sekä
erityisesti hirvistä ja sienimaastoista.

www.europeanlandowners.org
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O
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U
HELPO A
S T I!

KIRJAUDU JA PYYDÄ TARJOUS
– VOITA RAIVAUSSAHA!
Arvomme kaksi raivaussahaa kaikkien
verkkopalvelussamme tarjousta pyytäneiden kesken.
Arvonta on käynnissä 25.11.2019–29.2.2020.
Näin pyydät tarjouksen:
1. Kirjaudu palveluun. Jos olet uusi käyttäjä,
rekisteröidy ensin  upmmetsa.fi/kirjaudu
2. Pyydä tarjous puukaupasta tai metsänhoitotöistä.
3. Arvomme 2 raivaussahaa kaikkien tarjousta
29.2.2020 mennessä pyytäneiden kesken!

TUTUSTU JA KIRJAUDU
www.upmmetsa.fi/verkkopalvelu
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Husqvarna 545FXT raivaussaha
(kahvanlämmityksellä)

Jouluterveiset!
Julhälsningar!

Alvejuuri Risto
Hämäläinen Taunu pk
Anttila Kosti
Immonen Tapio
Anttila Markku
Mty Isoluoma
Backman Mats
Isotupa Pentti
Berg mty
Jaakkola Anna-Kaarina,
Antti, Kaarle, Maria
Berg Kalle
Jaakkola Ari
Borup Niels
Jaalama Tapio
Bosas Guy
Jensen Henrik
de la Chapelle Christina
Joensuun Kartanot
de la Chapelle Jan
Juvonen Esko
Creutz Henrik
Järvi Raija
Ehrnrooth Albert, Kiala
gård
Järvihaavisto Juha
Ehrnrooth Georg
Kaarlonen Juha
Ehrnrooth Göran
Kahilaniemi Merja
Ehrnrooth Henrik
Kangaspeskan tila
Elomaa Kari
Karleby n kartano mty
af Enehjelm Kaj,
Kaurasen tila oy
Riihiviidan kartano
Kesola Markku
af Enehjelm Dag
Kestilä Osmo pk
Eriksson Bo Egil
Kirjavainen Eemi
Forsby Gård Oy Ab
Kivimäki Markku
Forss Caroline och Mårten
Kiviranta Markus
Forss Filip
Kontuniemi Jali
Forström Patrick
Korpela Marjatta
Forström Hannele
Kouvola Veikko kp
von Frenckell Mikael
Kuuskoski Matti
Grotenfelt Albert
Kuusterä Leila
Grotenfelt Karl
Köyliön vanhakartano
Haapaniemi Jari
Kärkelän kartano
Hackman Patrick
Laakso Irma
Hagelstam Leif
Lahis gård
Hakola Kari
Lahtela Seppo
Hartzell Jari
Lahti Aulis
Haukilan kartano
Laitila Olli ja Terttu
Heikkilä mty Eero ja Hannu
Lehtimäen tila oy
Heikkinen Lea
Lehtinen Jaakko
Hintikka Pekka
Lehtonen Raimo
Holmberg Susanne
Leppä Jari
Hongola Gård, Charlotta ja
Liuksialan kartano
Robert Furuhjelm
Lukkari Eero
Honkala Pentti

Luoma Juha
Martikainen Sami
Mattsson Fjalar
Myllyniemi Elo
Mäkelä Mikko
Mäki Anna-Leena
Mäki-Jaakkola Ilkka
Möller Maria
Nieminen Aarno ja Aulis
mty
Nieminen Pekka
Nieminen Reijo
Nyby Gård
Ollilan tila
Onnela Heikki
OP Peräseinäjoki
Oriveden seurakunta
Paddaisten Kartano Paddas Gård
Palikaisten kartano
Parila Erkki
Parila Hannu
Peuran Museosäätiö
Pietikäinen Antti
Prestbackan kartano
Puisto Ari
Pullinen Timo
Pylväs Juha
Rappe Carl Gustaf
Rasi Hannes
Rosenberg Max
Rosenberg-Riihimäki Eine
Rosenlew Carolus
Rosenlew Cecilia
Rosenlew Fredrik
Rosqvist Mats
Rutanen Eeva-Maija
Ryödi Jussi
Räihä Juhani
Räty Reima
Saari Ilkka

Sahlstedt Lauri,
Katajamäen tila
Sairanen Johanna
Saksala gård
Salo Jaakko kp
Sauvala Heikki
Sederholm Karin
Segersven Margareta
Selenius Börje
Siikalat van seurakunta
Sjöblom Juhani
Sohlberg Sebastian
Soraliike Suovanen ay
Sorsimo Pirkko ja Timo
Stjernvall Christian
Stensböle Gård
Söderlångvik Gård
Tallbacka Matti pk
Talola Viljo
Teivaalan tila
TH Mehtälä oy
Tiililä Helena
Tillander-Godenhielm Ulla
Toivonen Juha
Toivonen Kallepekka
Torkkeli Mikko
Torkkomäki Juhani,
Suvila Eerika
Tuomola Anu
Ulvi Tuula
Viinikkala Seppo
Vuorela G pk
Välikangas Eija ja
Veli-Matti
Välimaa Ossi
Välttilä Matti
Ylhäinen Taito
Yli-Kesti Jaakko
Ylinen Kustaa
Åberg Karl
Östberg Magnus
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RAKENNUSHISTORIALLINEN JAOS

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

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

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

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

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

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

Jaoksen tarkoituksena on toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden omistajien edunvalvontajärjestönä. Sen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka omistavat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
tai muutoin toimivat rakennushistoriallisen
perinnön vaalimistyössä. Osana jaoksen
kansainvälistä toimintaa Maanomistajain
Liitto on jäsenenä European Historic Houses Associations (EHH) -järjestössä.

RAKENNUSHISTORIALLISEN
JAOKSEN HALLITUS 2019
Henrik Creutz
Kaj af Enehjelm
Thomas Frankenhaeuser
Hannele Helkama-Rågård
Harri Männistö

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

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

VARAJÄSENET
Filip Forss, maanviljelijä,Kemiönsaari
Tomas Landers, metsänhoitaja, Inkoo
Susanna Koski, kansanedustaja, Vaasa
Maanomistaja_7.3.2018.pdf

1

Ulla Tillander-Godenhielm
Wilhelm von Nandelstadh

Jari Lahtinen, maatalousyrittäjä, MMM, Pöytyä
Fredrik Pressler, MMM, Porvoo
Timo Korhonen, kansanedustaja, Sotkamo
Tiina Hämeenniemi, maaseutuyrittäjä, Heinola

7.3.2018

15.50

Ympäristö- ja maankäyttöasioiden erityisosaaja

Laki- ja kiinteistöarviointipalvelut
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

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

ESPOO
SEINÄJOKI
OULU
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Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Puhelin 020 7411 050
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arviointikeskus.ﬁ

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Liimaa tähän
postimerkki

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

Kyllä, haluan liittyä Maanomistajain Liiton jäseneksi.
Jäsenmaksun 135 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

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.europeanhistorichouses.eu

Jäseneksi

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

Jakeluosoite / Adress

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.

www.europeanlandowners.org

Liity jäseneksi – Bli medlem

Nimi / Namn

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.

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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n
Tervetuloa mukiiana
liiton tapahtum !

KEVÄT
TAPAHTUMA JA
VUOSIKOKOUS
25.3.2020

MAANOMISTAJAIN LIITTO JORDÄGARNAS FÖRBUND RY
75-VUOTISJUHLAT
2.10.2020

Seuraa www.maanomistajainliitto.fi & Facebook/Maanomistajain Liitto

Regional Forum for the
Future of Agriculture
31.3.2020 BRYSSELISSÄ

More than ever, the FFA remains committed
to open dialogue about the future of global and
European agriculture and environmental preservation
and assessing what has to be achieved in order to
combine food and environmental security.

The 2020
Forum for the
Future of Agriculture

Tuesday
March 31, 2020
The Square, Brussels

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

