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Maanomistajain Liitto aloittaa
75. toimintavuoden

Jordägarnas Förbund inleder
sitt 75:te verksamhetsår

Voin sanoa käsi sydämellä, että liittoamme tarvitaan nyt enemmän
kuin koskaan. Tehtäväämme suojella maanomistajien oikeuksia legitimoidaan meneillään olevassa keskustelussa maan pakkolunastamisesta eri kunnissa. Viime vuosina olemme suhtautuneet kriittisesti
siihen, kuinka eri kunnat ovat kohdelleet maanomistajia lunastuskiistoissa. Elämme eräänlaisessa ”villissä lännnessä”, jossa lunastettavan maan omistaja saa tiedon viimeiseksi. Näin ei saa olla.
Maaomistajain Liiton puheenjohtajana olen pettynyt lukiessani sanomalehdestä uutisia siitä, kuinka kuntapäättäjät kohtelevat maanomistajia ympäri Suomen. Ehkä tunnetuin tapaus on Vantaalla sijaitsevan Saraksen tila, jonka kaupunki lunastaa nyt väkisin raakamaan
hinnalla pitkäaikaisen riidan jälkeen. Saraksen suvun omistuksessa
maat ovat olleet yli 300 vuotta. Kuinka yhteiskunta voi kohdella kansalaisiaan tällä tavalla?
Kiinteistöjen lunastamista koskeva laki tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa maanomistajan
asemaa ja turvata kunnan maapolitiikka. Korvausperusteita on määrä
tarkistaa niin, että ne vastaavat kiinteistöjen arvostuksen kansainvälistä kehitystä. Maaomistajain Liitolla on aktiivinen rooli tämän asian
seurannassa. Meidän on varmistettava, että kunnilla ei ole tulevaisuudessa mahdollisuutta ajaa maanomistajien yli.
Tänä vuonna olemme olleet 25 vuotta EU:n jäseniä, ja jatkamme
aktiivisesti edunvalvontaa Euroopan tasolla. Yhdessä Euroopan maanomistajien järjestön (ELO - European Landowners Organization) kanssa pyrimme varmistamaan EU-budjetin, jonka avulla voimme ylläpitää
nykyistä tukea maataloudelle ja aluekehitykselle. Haluamme ELO:ssa
vahvistaa myös metsäomistajien etuja. Yli 600 000 ihmistä omistaa
Suomessa vähintään kaksi hehtaaria metsää. Tiedämme siis, että
maassamme on laaja käsitys yksityisestä maanomistuksesta.
EHHA:ssa (European Historic Houses Association) pyrimme edistämään yhteydenpitoa ja tietojenvaihtoa yksityisten historiallisten ja vanhojen rakennusten omistajien kanssa. EHHA:ssa kiinnitämme erityistä
huomiota sukupolvien vaihtumiseen. On tärkeää, että tiloja voidaan
siirtää saumattomasti sukupolvelta toiselle. Tällä tavalla rakennetaan
eurooppalaista kulttuuriperintöä, josta on hyötyä koko yhteiskunnalle.
Juhlavuoden kunniaksi olemme julkistaneet uuden logon, jonka on
suunnitellut viestintä- ja suunnittelutoimisto Creative Peakin Milla Kaukiainen. Haluamme nostaa logolla esiin metsän, peltoja ja historiallisia
taloja - kolme elementtiä, jotka ovat lähellä jäseniämme. Voit lukea
lisää uudesta logostamme tästä lehdestä.
Juhlavuosi saavuttaa huippunsa perjantaina 2. lokakuuta, kun
Maanomistajain Liitto viettää 75-vuotisjuhliaan vuosipäiväseminaarilla ja illallisella Helsingissä. Toivon silloin koko hallituksen puolesta
tapaavamme mahdollisimman monta jäsentä.

Jag kan med handen på hjärtat säga att vårt förbund behövs nu mer än
någonsin. Vår uppgift att värna för jordägarnas rättigheter legitimeras
med den senaste tidens diskussion om tvångsinlösning av mark i olika
kommuner. Vi har under de senaste åren uttalat oss kritiskt till hur olika
kommuner behandlat sina jordägare i inlösningstvister. I dag råder ett
slags ”vilda västern” där den som äger den mark som skall inlösas, får
informationen sist. Så får det inte vara.
Som ordförande av Jordägarnas Förbund blir jag besviken av att läsa
nyheter i tidningen om hur jordägare runt om i Finland behandlas av
kommunala beslutsfattare. Det kanske mest kända är fallet med gården Saras marker i Vanda, som staden nu tvångsinlöser till råmarkspris
efter en mångårig tvist. Markerna har varit i släkten Sarins ägo i mer
än 300 år. Hur är det möjligt att samhället behandlar sina medborgare
på detta sätt?
Lagen om inlösning av fast egendom kommer till riksdagsbehandling
i höst. Målsättningen med den är förbättra ställningen för jordägaren
och att trygga kommunernas markpolitik. Man vill revidera ersättningsgrunderna så att de skall motsvara den internationella utvecklingen i
fråga om fastighetsvärdering. Jordägarnas Förbund tar på sig en aktiv
roll i bevakningen av denna fråga. Vi måste se till att kommunerna inte
har en möjlighet att köra över jordägarna i framtiden.
I år har vi också varit medlemmar av EU i 25 år och vi fortsätter
en aktiv intressebevakning på europeisk nivå. Tillsammans med ELO
(European Landowners Organization) jobbar vi som bäst för att säkerställa en budget som gör det möjligt att upprätthålla de nuvarande
stöden för jordbruk och regional utveckling. Inom ELO vill vi också förstärka våra skogsägares intressen. Över 600 000 människor i Finland
äger åtminstone två hektar skog. Med detta vet vi att det finns en bred
förståelse för privat jordägande i vårt land.
Inom EHHA (European Historic Houses Association) arbetar vi med
att främja kontakten och informationsutbyte med ägare av privata historiska och gamla byggnader. Inom EHHA vill man speciellt lyfta fram
generationsväxlingsfrågor. Det är viktigt att gårdarna kan problemfritt
överföras från generation till generation. På detta sätt bygger man upp
ett europeiskt kulturarv som hela samhället kommer att ha nytta av.
Jubileumsåret till ära har vi lanserat en ny logo som designats
av Milla Kaukiainen på grafikbyrån Creative Peak. Vi vill med den
lyfta skogen, åkrarna och historiska hus – de tre element står våra
medlemmar nära. Man kan läsa mer om vår nya logo i denna tidning.
Jubileumsåret når sin topp fredagen den 2 oktober då Jordägarnas
Förbund firar sina 75 år med jubileumsseminarium och festmiddag i
Helsingfors. Då hoppas jag på hela styrelsens vägnar träffa så många
medlemmar som möjligt.

Henrik Creutz
Puheenjohtaja

Henrik Creutz
Ordförande
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KUVA TAPIO HEIKKILÄ

Samuel Jussila
on Suomen nuori
maatalousmestari

Peltokauppa
vilkastui
Maanmittauslaitos kokosi vuoden
2019 kiinteistöjen kauppahinnat
ja kauppojen lukumäärät.
Peltokauppojen määrät ovat
kasvaneet roimasti.
uonna 2019 tehtiin yli 2 hehtaarin peltokauppoja 674. Se on 20 % enemmän
kuin vuonna 2018. Eniten kauppoja tehtiin
Etelä-Pohjanmaalla, yhteensä 126.
Edellisvuonna koko maan peltokauppojen
mediaanihinta oli 8 900 euroa hehtaarilta.
Mediaanihinta nousi 0,7 % verrattuna vuoteen 2018.
Metsätilakauppojen (yli 2 hehtaaria)
määrä lisääntyi edellisvuonna 23 % vuoteen
2018 verrattuna, kauppoja tehtiin miltei
4 700.
Kauppojen mediaanihinta oli 2 900 euroa
hehtaarilta. Keskihinta nousi 0,7 % vuoteen
2018 verrattuna.

KILPAILU KUNTOON

– Kaava-aloiteoikeus
maanomistajille

K

auppakamarit kannustavat hallitusta maankäyttö- ja rakennuslain
uudistuksessa.
Maanomistajille ja hankkeiden toteuttajille
tarvitaan kaava-aloiteoikeus. Lisäksi hankkeiden lupamenettelyjä tulee uudistaa ja
yhtenäistää.
Kaavoitusprosessia kehittämällä voidaan
parantaa kilpailua ja läpinäkyvyyttä, Kauppakamarit arvioivat.
Uudistusta on esitelty Keskuskauppakamarin ’Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla’
-julkaisussa.
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R

avintoloille suunnatun digitaalisen
tilausjärjestelmän kehittää Uudenmaan ruoka, jolla on kuluttajille tarkoitettu lähiruoan ekompi.net -tilausjärjestelmä sekä foodhub.
Mukana on myös toinen startupyritys Korjuu.com Oy, joka rakentaa
hajautettua ruoka-alan verkostoa.

Kuvassa Muurasjärven valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta Pihtiputaalla.

Suomen parasta maisemahanketta etsitään jälleen
Ympäristöministeriö etsii Suomen parasta maisemahanketta jälleen
tänä vuonna. Kilpailuun ovat tervetulleita niin perinnemaisemiin kuin
teolliseenkin ympäristöön liittyvät hankkeet, joilla on onnistuneesti
hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia.
Kilpailu järjestetään tänä vuonna jo seitsemättä kertaa.

M

aisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään Suomen paras
maisemahanke -kilpailussa laajasti ja
ehdolle kannustetaan lähtemään niin
perinteisillä kun uusillakin näkökulmilla.
Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset. Hankkeiden tulee olla jo
toteutuneita ja niiden on pitänyt olla
yleisölle avoimia vähintään kolme vuotta hakemusten jättämisajankohtana.
Kilpailun voittaja palkitaan Maisemasymposiumissa Helsingissä 4.11.2020.
Maisemasymposiumin lisäksi maisemia juhlistetaan kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2020.

Myyntipaikkoihin integroidaan ketterä
pienlogistiikka erilaisine popuptapahtumineen.
Perho Liiketalousopiston kestävän
gastronomian karttapalvelun avulla
pientuottajat sekä niiden tuotteita suosivat ravintolat, kahvilat ja makumatkailukohteet on helppo löytää.

ilpailussa etsittiin innovatiivista,
alle 40-vuotiasta alan
edelläkävijää, jonka toiminta on
kestävää ja markkinasuuntautunutta.
Raadin mielestä siemenviljelyä
harjoittava Samuel Jussila
hoitaa tilaansa esimerkillisesti,
ennakkoluulottomasti ja
ympäristöllisesti kestävästi.
– Hänestä tulisikin jokaisen viljelijän
ottaa mallia, hehkuttaa raati.
Voittaja etenee Euroopan nuori
tuottaja 2020 -kilpailuun, joka
järjestetään 26.3.2020 Brysselissä.

Opiskeluaineisto kasvinsuojeluaineiden käytöstä metsänhoidossa
Uuden Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö -opiskeluaineiston avulla metsäammattilaiset ja metsänomistajat pystyvät itsenäisesti perehtymään kasvinsuojeluaineiden turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön.

KUVA TANJA HÄRMÄ

V

Farm to Restaurant -hankkeessa pilotoidaan kevään aikana uudenlainen
ravintoloille suunnattu lähiruoan tilauksen ja logistiikan yhdistävä palvelu.

K

KUVA SAMUEL JUSSILA

Farm to Restaurant -hanke
yhdistää lähiruoan, ravintolat
ja makumatkakohteet

MTK:n ja SLC:n tuottajajärjestöjen
edustajista koostuva raati valitsi
Suomen nuori maatalousmestari
2020 -kilpailun voittajaksi Samuel
Jussilan Janakkalasta.

O

piskeluaineisto auttaa samalla valmistautumaan kasvinsuojelututkintoon,
jonka voi nykyisin suorittaa sähköisesti.
Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttö
edellyttää voimassa olevaa kasvinsuojelu-

tutkintoa. Tutkinnon tavoitteena on varmistaa, että kasvinsuojelutyö on sekä tekijälle
että ympäristölle turvallista ja lopputulokseltaan laadukasta.
tukes.fi/kasvinsuojelu/story_html5.html

Korvauksia valkoposkihanhien vahingoista
Lätäköstä heijastuva arkinen maisema on vangittu
hienosti yhteen vuoden 2019 kansainvälisen
maisemapäivän voittajakuvista.

”Maisemat ovat olennainen osa kulttuuri
perintöä, identiteettiä, hyvinvointia ja
elinympäristön laatua.”

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat korvauksia
rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen
korvaamiseksi yhteensä noin 1 470 000 euroa.

S

uurin osa korvauksista, noin 1 413 400
euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.
Ylivoimaisesti eniten korvauksia maksettiin
valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamista
vahingoista, noin 1 100 000 euroa. Muista vahingoista kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita

vahinkoja korvattiin noin 35 200 euron edestä.
Valtaosa ELY-keskusten saamista avustushakemuksista koskee rauhoitettujen lintujen
aiheuttamia maatalousvahinkoja. Syynä kasvuun ovat erityisesti rauhoitettujen lintulajien
kantojen vahvistuminen sekä muuttokäyttäytymisten muutokset.
1 | 20 MA ANOMISTAJA
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TEKSTI HELI SATULI KUVAT UPM

Kaiken takana on

TAIMI
UPM:n Joroisten taimitarha viettää

40-vuotisjuhlavuottaan. Taimitarhan kehitystyön ansiosta
UPM:n omat ja asiakkaiden metsät kasvavat ja tuottavat
entistä paremmin.

Taimitarhan tunnuksena on jatkuva muutos. Kehitystyön avulla luodaan yhä elinvoimaisempia ja kestävämpiä taimia.

V

uonna 1980 perustetulla Joroisten taimitarhalla kasvatetaan kuusia, mäntyjä ja rauduskoivuja sekä pieniä eriä
tammea. Puulajien jalostetut siemenet
tuotetaan siemenviljelyksillä eri puolilla
Suomea. Niistä kasvatetut taimet päätyvät niin UPM:n omiin kuin yksityisten
metsänomistajien metsiin.
– Olemme se paikka, jossa metsäntutkimuksen uudet tulokset muutetaan metsänomistajaa hyödyttävään
muotoon eli taimiksi, joilla metsät saadaan kasvamaan entistä paremmin,
kuvailee Savossa sijaitsevan taimitarhan päällikköt.
Kaikkea kehitystyötä yhdistää sama

6

MA ANOMISTAJA 1 | 20

UPM on ainoa
metsäteollisuuden
toimija Suomessa,
joka tuottaa itse
taimet ja omistaa
taimitarhan.”

tavoite: luoda yhä kestävämpiä ja elinvoimaisempia taimia ja parantaa metsänviljelyketjun kustannustehokkuutta.
Metsänomistajalle se tarkoittaa metsän
uudistamiskustannusten alenemista ja
kannattavuuden kasvua.

UPM Joroisten
taimitarha 40 vuotta
Jatkuva muutos on ollut taimitarhan
tunnussana perustamisesta
lähtien. Vuosien varrella tuotanto ja
tuoterepertuaari ovat kasvaneet ja
toiminta laajentunut.
Viime vuosina on rakennettu uusia
kasvihuoneita ja uusittu infrastruktuuria.
Raskaat työt tehdään nykyisin
koneilla. Robotiikan avulla pystytään
vapauttamaan ihmissilmiä ja käsiä
seurantaan ja valvontaan.

1 | 20 MA ANOMISTAJA
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Graafinen suunnittelija Milla Kaukiainen.

Maanomistajain Liitto
uudisti logonsa
Maanomistajain Liitto on saanut uuden logon. Liiton aikaisempi
Viime vuosina on otettu käyttöön uusia kasvihuoneita ja uusittu infrastruktuuria. Kehitysprosessit kestävät usein ainakin viisi vuotta.

Ei pikavoittoja
Tarhalla kehitetään sekä uusia tuotteita ja menetelmiä että hiotaan vanhoja
paremmiksi. Immosen tiimi on mukana
tutkimustyössä Luonnonvarakeskuksen
(Luke), korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Yhteistyössä on kehitetty esimerkiksi keinoja tuottaa taimia läpi kasvukauden ja ennaltaehkäistä taimituhoja. Parhaillaan tutkitaan
kuusen kasvullista lisäystä. Lisäksi vireillä on
koko ajan omia tutkimusprojekteja.

Kehitysprosessit kestävät usein ainakin
viisi vuotta. Silloin tehdään ensimmäiset
koeistutukset uudella taimiprototyypillä ja
testaukset omissa metsissä.
– Haluamme varmistaa, että uusi tuote
varmasti toimii aiempaa paremmin ennen
kuin lähetämme niitä metsänomistajille.
Taimien kehittämisessä ei ole jaossa pikavoittoja, Anne Immonen korostaa.

Katse juuriin
Immosen mukaan juuret ovat kaikki kaikessa, niistä lähtee kasvun voima.

Taimen koon sijaan tärkeää on verson ja
juuriston suhde. Vahvajuurinen pikkutaimi lähtee nopeasti kasvuun, joten tarhalla
panostetaan juuriston hyvinvointiin. Yksi
esimerkki työn tuloksista on uusi Pikkolomänty. Sen juuripaakku on versoon nähden
suurempi kuin tavallisen, yksivuotiaan
männyntaimen.
– Olemme pian tuomassa markkinoille
myös jotain uutta itse taimien tuottamiseen liittyen, Immonen vihjaa. •
Artikkeli on julkaistu aiemmin Metsän
henki -lehdessä 4/2018

Mukana ilmastonmuutoksen
torjunnassa
Taimilla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen torjumisessa. Parhaiten hiiltä sitoo
terve ja hyvin kasvava metsä.
Ilmastonmuutoksen myötä Suomeen saapuu uusia hyönteisiä ja tautilajeja. Joroisten
taimitarhalla torjutaan tauteja esimerkiksi
hyödyntämällä metsänjalostuksen tuloksia.
Jatkojalostukseen valitaan puuyksilöitä,

8
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jotka kestävät hyvin uusia tauteja, ja niistä
jalostetaan entistä vastustuskykyisempiä
taimia.
Taimitarhalla panostetaan myös omien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Esimerkiksi taimien kasvatusprosesseja pyritään
muuttamaan niin, että ympäristökuormitus
on entistä pienempi.

logo oli käytössä 1960-luvulta alkaen.
– Nyt, kun vietämme 75-vuotisjuhlavuotta, oli
luontevaa uudistaa ilmettämme, liiton puheenjohtaja Henrik Creutz kertoo.
Uudistuksesta vastasi viestintä- ja suunnittelutoimisto Creative Peak, joka järjesti sisäisen
kilpailun, jonka perusteella Maanomistajain
Liiton hallitus valitsi mieluisensa vaihtoehdon.
– Mielestämme uusi logo viestii hienosti liittomme toimintaa ja jäsenistöä, Henrik
Creutz toteaa.

Logon suunnittelija Milla Kaukiainen kertoo, että uudesta logosta haluttiin helposti
tunnistettava, monikäyttöinen ja aikaa kestävä kokonaisuus.
– Siitä on löydettävissä metsän, pellon ja
rakennuksen elementit, jotka kuvaavat liiton
toimintaa ja jäsenistöä.
Viestintä- ja suunnittelutoimisto Creative
Peak vastaa myös jäsenlehtemme Maanomistajan ulkoasusta.

Arjen,
hallinnon ja
tuomioistuinten
terminologiat
tutuiksi
Helsingin hallinto-oikeuden, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden, Itä-Suomen
hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden viestinnäntekijät ovat
koonneet Pienen hallintotuomioistuinsanaston.
– Haluamme kertoa, että useimmista viranomaisten päätöksistä voi
valittaa eikä viranomainen aina ole
oikeassa. Avaamme sitä, miten ihmisen asia viranomaisesta korkeimpaan
hallinto-oikeuteen etenee ja mitä sanat
tarkoittavat, Pienen hallintotuomioistuinsanaston tekijät sanovat.
Sanasto julkaistaan myöhemmin
myös sähköisenä hallinto-oikeuksien
omilla verkkosivuilla ja sitä saa sieltä
vapaasti ladata. Painettua sanastoa
voi pyytää hallinto-oikeuksista.

Uusia liikennemerkkejä käyttöön
Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Samalla Suomessa
otetaan käyttöön noin viisikymmentä uutta liikennemerkkiä,
muun muassa kauriseläinvaroitus, ajokaistojen yhdistyminen
eli ns. vetoketjuperiaate, jalankulun, pyöräilyn ja mopoilun kielto
sekä pyöräkaista.
Myös useiden vanhojen merkkien ulkoasua päivitetään ja tiemerkintöihin
tulee muutoksia.
Muutokset näkyvät tiestöllä vähitellen. Uusien liikennemerkkien
siirtymäaika on pääosin kymmenen
vuotta. Liikenteessä tulee siten nä-

kymään useiden vuosien ajan sekä
uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä.
Vanhoista merkeistä katoaa kokonaan yksi merkki - tukkitien lisäkilpi.
Se onkin ollut kenties Suomen harvinaisin liikennemerkki.

Uusia liikennemerkkejä. Vasemmalta ylhäältä
katsoen: Kauriseläinvaroitus, ajokaistojen
yhdistyminen, jalankulku ja polkupyörällä ja
mopolla ajo kielletty sekä pyöräkaista.
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TEKSTI PIRJO RISTOLA KUVAT MIKKO KÄKELÄ

Maatalousyrittäjän
arki

Osaatko ottaa
apua vastaan?
Maatilayrittäjällä on monesti kova
henkinen paine, kun täytyy kamppailla
jatkuvien kannattavuus- ja talousongelmien
kanssa. Paineita ei helpota se, että
ilmastonmuutoksestakin syyllistetään usein
viljelijää. Ei ole ihme, jos maatalousyrittäjä
uupuu tämän kaiken keskellä.

M

oni maatalousyrittäjä on jaksamisen
äärirajoilla. Onneksi monella viljelijällä menee myös hyvin, mutta silloinkin
suuri työmäärä voi uuvuttaa, ellei siihen
kiinnitä itse riittävän ajoissa huomiota.
Uupuminen voi tulla huomaamatta, mutta se alkaa näkyä arjessa monin tavoin.
Yksi merkki voi olla se, että huomaat fyysisessä tai henkisessä kunnossasi heikentymisen merkkejä. Voit ehkä alkaa eristäytyä tai koet yksinäisyyttä. Uupuminen voi näkyä
myös työn laadun heikkenemisenä, ja se voi heijastua taloudenhoitoon, tuotantoon tai vaikka parisuhteen ja perheelämän laatuun.

Kun hälytyskellot soivat
Joskus mukaan tulee myös päihde- tai peliriippuvuutta.
Uupuminen, taloudellinen ahdinko ja ihmissuhdeongelmat kietoutuvat usein myös yhteen ja sitä kautta ongelmien vyyhti vain kasvaa.
Hälytyskellojesi pitäisi soida, kun uupumus painaa, eikä

Kuvissa olevat henkilöt eivät liity artikkeliin.
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elämässä näy enää myönteisiä asioita. Silloin on hyvä myöntää itselleen, ettei enää
jaksa. Uupuneena omat tai tilasi asiat voivat jäädä hoitamatta. Tärkeää olisi kuitenkin hakea apua jo paljon aikaisemmin.
Mitä pidemmälle omat jaksamisongelmat
tai asioiden hoitamattomuus etenevät, sitä vaikeampi niitä on ratkoa. Kun asioihin
tartutaan ajoissa, pienetkin muutokset
voivat saada paljon aikaan.

Aina ei tarvitse jaksaa yksin
Vaikeissa tilanteissa soi usein Välitä viljelijästä -projektityöntekijän puhelin. Joko
uupunut maatalousyrittäjä tai hänen luvallaan läheisensä soittaa ja pyytää apua.
Joskus meijerin tuotantoneuvoja on huomannut lehmien tuotoksissa muutoksia tai
pankinjohtaja velkojen takaisinmaksussa
haasteita – ja osannut kysyä, kuinka voit
tai mitä sinulle oikeasti kuuluu. Yhdessä
on otettu sitten yhteyttä Melan Välitä viljelijästä -projektiin tai MTK-liittojen vastaaviin hankkeisiin.
Projektityöntekijä sopii tällöin tapaamisen
tilalle, tulee kuuntelemaan huoliasi ja auttaa

sinua etsimään apua ongelmiesi ratkaisemiseksi. Keskustelu ulkopuolisen henkilön kanssa auttaa usein jäsentämään ajatuksia.
Kun projektityöntekijä tulee tilalle, on
hyvä, että asioista puhutaan avoimesti.
Projektityöntekijälle kannattaa kertoa, jos
avaamattomien laskujen pino on päässyt
kasvamaan, laskuja on muuten rästissä, tilan ihmissuhteet ovat sotkussa, sairaudet
ahdistavat, et jaksa enää hoitaa eläimiä tai
olet kohdannut muita haasteita elämässäsi. Apua ei voi saada, ellei auttaja tiedä, mihin kaikkeen apua tarvitaan.

Välitä viljelijästä projekti
Marinin hallituksen hallitusohjelmassa
on lupaus, että Välitä viljelijästä
-toimintamalli jatkuu vaalikauden
loppuun asti.
•

Auttanut maatalousyrittäjiä
vuoden 2017 alusta alkaen.

•

Huhtikuun 2020 alusta alkaen
projektissa työskentelee
9 projektityöntekijää eri
puolilla Suomea.

•

Lisäksi 6 maakunnassa vastaavaa
palvelua tarjoavat MTK-liittojen
hankkeiden työntekijät.

•

Projektin kautta on mahdollista
hakea ostopalvelusitoumusta
henkisen jaksamisen tukemiseen
tai muuhun jaksamista tukevaan
asiantuntija-apuun.

Puhuminen auttaa alkuun
Projektityöntekijä on se ihminen, joka
kokoaa tarinat yhteen ja hahmottaa kokonaisuutta sekä lähtee yhdessä sinun ja
sidosryhmien kanssa etsimään selviytymiskeinoja. Hän kulkee rinnallasi niin pienissä kuin suurissakin haasteissa ja auttaa
sinua miettimään, mistä päästä ongelmia
lähdetään ratkomaan.
Tapaamisessa voidaan hoitaa heti joitakin rästiin jääneitä asioita. Projektityöntekijä voi lähteä tarvittaessa kanssasi myös
esimerkiksi pankkiin lainaneuvotteluihin
tai sosiaalitoimistoon keskustelemaan

•

Maatalousyrittäjillä Hyvinvoinnin
ABC-kursseja eri puolilla
Suomea. Syksyllä 2020 on
tulossa 10 maatalousyrittäjien
hyvinvointipäivää

Yhteystiedot löydät sivulta 20

perheesi tilanteesta.
Kun yksi asia saadaan hoidettua alta
pois, tilanteesi voi alkaa selkiytyä ja valoa
näkyä tunnelin päässä. Sinun ei tarvitse pelätä, että saisit projektityöntekijän
käynnin jälkeen laskun tehdystä työstä tai
että projektityöntekijä kertoisi tilanteestasi muille viljelijöille. Kaikki yhteydenotot,
keskustelut ja tapaamiset ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia.

Välitä itsestäsi.
Älä jää ongelmiesi kanssa yksin.”

Rohkea ottaa apua vastaan
Muutos lähtee kuitenkin aina itsestäsi.
Ilman omaa tahtoasi selvittää asioita projektityöntekijäkään ei voi auttaa. Rohkea
on se, joka uskaltaa lähteä purkamaan
omia ongelmiaan. Välitä siis itsestäsi. Älä
jää ongelmiesi kanssa yksin.
Valitettavasti kynnys lähteä hoitamaan
omia asioita on vielä monelle maatalousyrittäjälle aivan liian korkea. Epävarmuus
tulevasta pelottaa. Voit kokea syyllisyyttä
tai häpeää, etkä uskalla sen takia tarttua
asioihin. Voi olla, että ajattelet, ettei tilanteesi ole vielä niin huono, että tarvitsisit
ulkopuolista auttajaa.
Mitä pidemmälle annat tilanteen ajautua, sitä vaikeampi sitä on hoitaa. Hyvä

keino haasteellisesta tilanteesta eteenpäin pääsyyn on hakea ja vastaanottaa
apua – mielellään riittävän ajoissa.
Erilaisia avunsaantimahdollisuuksia
kyllä löytyy, kun niitä ryhdytään yhdessä
etsimään. Esimerkiksi talousneuvonnassa
apua on usein haettu muun muassa Neuvo 2020 -palvelun kautta. Joskus akuut-

Minäkö terapiaan?

On hyvä, että
asioista puhutaan
avoimesti.”

Välitä viljelijästä -projektin kautta on mahdollista saada myös
ostopalvelusitoumus esimerkiksi terapiaan tai työnohjaukseen.
Jos et ole koskaan käynyt terapiassa, voit ehkä ajatella, ettei keskustelu terapeutin kanssa
auta tilanteessasi, jos tarpeesi on saada lisää

tuloja. Ei silti kannata tyrmätä ajatusta terapeutin tapaamisesta. Terapeutti ei ratkaise
asioita sinun puolestasi, mutta hän voi auttaa etsimään ratkaisun sinun sisältäsi. Näin
voit löytää positiivisia asioita ja havaita, että
esimerkiksi uhkaavalle avioerolle voisi löytyä
toisenlainenkin vaihtoehto.

Ratkaisukeskeinen
lähestyminen auttaa
Välitä viljelijästä -projektin reilun kolmen vuoden
toiminta-aikana ostopalvelusitoumus terapiaan
tai työnohjaukseen on myönnetty noin 1 600
maatalousyrittäjälle. Heiltä saatu palaute terapian hyödyistä on ollut positiivista.

tiin rahanpuutteeseen on saatu apua diakoniatyön kautta. Sieltä on voitu maksaa
vaikkapa sähkölasku niin, etteivät sähköt
tilalla katkea tai auttaa ruokakaupan laskun maksamisessa.
Nämä ovat vain esimerkkejä käytössä olleista apukeinoista. Monenlaisia muitakin
keinoja on tarjolla, tilanteesta riippuen. •

Eräässäkin palautteessa todetaan, että
saatu apu ja tuki on ollut aivan uudenlaista verrattuna siihen, mitä on koskaan aiemmin saanut. Ratkaisukeskeinen lähestyminen on auttanut ajattelemaan asioita
uudelta kantilta. Toinen palautteenantaja
kertoi saaneensa terapiasta paljon työkaluja arkeen käytettäväksi.

Ota rohkeasti yhteyttä
Mikset siis sinäkin uskaltaisi kokeilla tällaista apukeinoa? Tarvittaessa projektin
myöntämän ostopalvelusitoumuksen avulla terapiaan voi päästä hyvinkin nopeasti.
Lääkärintodistustakaan ei tarvita. Oma
halu lähteä hakemaan apua riittää.
Ota rohkeasti yhteyttä Välitä viljelijästä
-projektin tai MTK-liittojen hyvinvointihankkeiden työntekijöihin. Yhteystiedot löytyvät
ohesta. Ongelmien ja haasteiden kanssa
ei tarvitse olla yksin. Apua on saatavilla,
kun sitä on valmis ottamaan vastaan.

Kuvissa olevat henkilöt eivät liity artikkeliin.
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Vuodenaikahaasteita
yksityisteillä
Talvi- ja kevätajalla on omat haasteensa yksityisteiden
käytössä ja ylläpidossa. Tien kunnossa pysyminen on
silloinkin yhteisen tiekunnan vastuulla.

L

akitekstin mukaan yksityistie on pidettävä
tieosakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä
kunnossa niin, että kunnossapidosta ei aiheudu
tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Kunnossapidossa on otettava huomioon myös liikenneturvallisuus.
Miten lain vaatimukset sitten toteutetaan?
Ensinnäkin tietä ylläpidetään tieosakkaiden käyttöä varten. Muiden tietarpeita ei tarvitse ottaa huomioon.
Toiseksi tien kunnon on täytettävä
osakkaan liikennetarve. Jos osakas käyttää tietä asumisen edellyttämään liikenteeseen, on tietä myös ylläpidettävä niin,
että asuminen mahdollistuu. Sen sijaan
vain vapaa-ajanasutuksen takia tarvittavan tieosuuden kunnossapidossa ei
voida edellyttää asumisliikenteen tasoa.
Toisaalta kun kunnossapidon tarve
on pienempi, näkyy se myös tieyksikköjen määrässä ja maksetuissa yksikkömaksuissa. Kunnossapidostahan ei saa
aiheutua tieosakkaalle kohtuuttomia
kustannuksia.

Lumen auraus
Talvikunnossapitoon kuuluu tien auraus
ja liukkaudentorjunta.
Tiekunnan velvollisuus on ympärivuotisen asumisen käytössä olevan tieosuuden aukipitäminen. Jos loma-asumisen
yksiköissä on huomioitu kiinteistön talvikäyttö, pitää tiekunta tien auki myös
niille kiinteistöille. Jos yksiköissä ei ole
huomioitu talvikäyttöä ja silti lomakiinteistölle liikennöidään myös talviaikaan,
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on yksiköitä korotettava vastaamaan todellista liikennettä.
Tiekunta hoitaa aukipidon. Voidaan
kylläkin sopia, että vain lomakiinteistöjen käytössä olevaa tien osaa ei tiekunta
auraa, vaan mökkiläinen aurauttaa itse
sen silloin kun tietä talvella käyttää.
Jos tie tai sen osa ei ole kenellekään
tieosakkaalle välttämätön talvella, talvikunnossapito voidaan siltä osin jättää
tekemättä.

Liukkaudentorjunta
Nykyisinä ja tulevinakin vähälumisina
talvina jäiset ja liukkaat tiet aiheuttavat
omat ongelmansa.
Koululaiskuljetukset, maitoautot ja
muut osakkaita palvelevat kulkuneuvot
voivat jättää tulematta, jos tiellä pysyminen on kyseenalaista. Kun tieosakkaan
liikennetarve edellyttää liukkaudentorjuntaa, on tiekunta velvollinen hiekoituksen suorittamaan.
Jos toisaalta joku hiekoittamattomalla yksityistiellä liukastuu, tiekunta ei
ole vastuussa sattuneista vahingoista.
Tiekunta voi itse päättää ylläpitämänsä tien laatutason. Lain edellyttämä
vähimmäistaso löytyy tieosakkaan liikennetarpeen huomioivasta kunnosta
ja kunnossapidossa edellytetystä liikenneturvallisuudesta.

Liittymän hoito
Toisen yksityistien tai kiinteistön liittämisestä yksityistiehen vastaa liittyjä. Myös liittymän kunnossapito on
liittyjän vastuulla. Tiekunta ei siis ole
velvollinen esimerkiksi puhdistamaan
liittymään aurattaessa jäävää lumival-

lia eikä liittymä saa keväisiä sulamisvesiäkään estää kulkemasta.
Tiekunta voi antaa ohjeita liittymän
hoitoon ja tarvittaessa kehottaa velvollisuuden laiminlyöjää toimiin. Viimekädessä tiekunta voi ottaa työn tehdäkseen
liittyjän kustannuksella.

Alueen käyttäminen tilapäisenä tienä
Voi käydä niinkin, että kevättulva tai
rankkasade vie tien mennessään ja
liikenne estyy. Silloin voidaan antaa
oikeus käyttää toista tietä tai toisen
aluetta tilapäisenä kulkutienä. Edellytyksenä on, että tilapäisestä tiestä ei aiheudu millekään kiinteistölle huomattavaa haittaa.
Asiasta voidaan osapuolten kesken
sopia tai oikeus voidaan antaa maanmittarin yksityistietoimituksessa. Jos
tarve tilapäiselle tielle tulee äkillisesti ja
tie on kulkemisen kannalta välttämätön,
voidaan aluetta ottaa tiekäyttöön ilman
kiinteistön omistajan suostumusta tai
toimituksen oikeutustakin.
Alueen käyttämisestä tilapäisenä tienä on suoritettava korvaus. Kohtuullisen korvauksen määrän ja muut korvaukseen liittyvät kysymykset osapuolet
voivat sopia. Velvollinen korvauksen
maksamiseen on se, joka on hyötynyt
toimenpiteestä.
Jollei korvauksesta päästä sopimukseen, määrätään se maanmittarin toimituksessa.

Heimo Mattila
Yksityistieasiantuntija
heimo.mattila@phnet.fi
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KARTANOPUOTI - PANIMO
MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ

www.malmgard.fi

Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

HALLITUSOHJELMA, PAKKOLUNASTUS
JA MAAPOLIITTINEN PAKETTI
Nykyinen hallitus on ollut vallassa vajaan vuoden, ensin Antti Rinteen ja sitten Sanna Marinin
johdolla. Hallitusten hallitusohjelma on sama.
Hallitusohjelma on suoraan sanottuna huono. Se on liian pitkä ja epäselvä.
Kun hallitus kasataan viidestä puolueesta,
joista vain kahdella, vihreillä ja vasemmistoliitolla, on samansuuntaiset poliittiset tavoitteet,
on hallitusohjelman lopputulos likipitäen täyttä
puppua.
Arvaan, että hallitus on suurissa vaikeuksissa elo-syyskuun vaihteen budjettineuvotteluissa. Erityisesti työllisyystavoite, 75 prosentin
työllisyys, on likimain mahdoton saavuttaa ilman radikaaleja muutoksia työttömyysturvaan.
--Me maanomistajat joudumme jännittämään
erityisesti sitä, ehtiikö oikeusnimisteriö saada
maapoliittisen paketin hallituksen ja eduskunnan käsittelyyn ennen kuin alkaa rytistä. Sinänsä lakipaketti olisi kyllä jo valmiina. Nyt vain tarvittaisiin poliittista kykyä ja halua viedä se läpi.
Kuten olen jo aiemmin tällä palstalla kirjoittanut, tärkeintä olisi saada läpi muutos lunastuslain korvaussäännökseen. Nykyinen lain
muotoilu ”täysi korvaus” johtaa käytännössä
enintään 95 prosentin korvaukseen. Laki tulisi
kirjoittaa muotoon ”korkeimman käyvän hinnan
mukainen täysi korvaus”. Tällainen lakimuutos
on tehty muun muassa Ruotsissa jo kymmenkunta vuotta sitten.
Vaikka hallitus on käytännössä vasemmistoenemmistöinen (SDP, vasemmistoliitto ja vihreät), tulee keskustan ja RKP:n nyt ajaa lakimuutos voimalla läpi. Onneksi oikeusministeriö on
RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin
hallinnassa. Nyt vain rohkeutta viedä lakimuutokset läpi.
--Kunnissa on aktivoiduttu käyttämään pakkolunastusta maanhankinnassa. Tuusula aloitti
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viime vuonna hakemalla lunastusoikeutta maaalueille, joiden maanomistajat olivat jo valmiiksi
valmiit toimimaan maiden osalta, kuten kunta aikoi itse toimia: kyseisille maa-alueille oli
tulossa teollisuus- ja muuta toimintaa, kuten
kuntakin halusi.
Tuusula kuitenkin haluaa lunastaa maat ensin itselleen puoli-ilmaiseksi ja sitten luovuttaa tontteja alueelta markkinahinnalla samaan
teollisuustarkoitukseen. Kunta vain haluaa netota kaavoituksen arvonnousun ensin itselleen.
---

Tiesitkö, että…
Suomessa esiintyvistä
kaurislajeista sitä
kaikkein pienikokoisinta,
metsäkaurista, saa
maanomistaja metsästää
omilta mailtaan lajin
metsästysaikana vapaasti
maanomistukseen liittyen,
niin kuin jänistäkin.

Myös Riihimäellä kunta on ryhtymässä pakkolunastustoimiin, vaikka sillä on jo omistuksessaan runsaasti kaavoitettavaa maata. Samoin
Vantaa.
Jos kunta aikoo käyttää pakkolunastusta
maanhankinnassaan, sen tulee hakea lunastuslupaa ympäristöministeriöltä. Lunastusluvan saaminen näyttää olevan läpihuutojuttu
niin ympäristöministeriössä kuin myös Kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa. En muista
kertaakaan lunastuslupaa evätyn, vaikka ko.
kunnalla olisi jo valmiiksi runsaasti maata
omistuksessaan.
Yhden tapauksen kuitenkin muistan: ympäristöministeriö ei antanut lunastuslupaa kymmenen vuotta sitten rantojensuojelualueen
lunastukseen, vaan edellytti, että maanomistajien kanssa tulisi käydä asiasta oikeat neuvottelut maakaupasta. No, kymmenen vuotta myöhemmin ympäristöministeriö sitten antoi luvan
lunastukseen ja se on parhaillaan menossa.
Tämä ei siis koskenut kuntien maanhankintaa.
Lunastus pitäisi olla viimeinen keino kunnan
maanhankinnassa. Valitettavasti esimerkiksi
Kuntaliiton maanhankintaohjeet kunnille ohjaavat toimimaan nyt nähtävällä tavalla. Kuntien
maanhankinta on tullut rujoksi maanomistajia
kohtaan: jos ette myy maitanne kunnalle kunnan määräämään hintaan, kunta käyttää pakkolunastusta.
Liian moni maanomistaja menee tekemään
hädissään huonot kaupat maistaan. Pakkolunastuksessa saisi kuitenkin useimmiten lähempänä maiden oikeaa arvoa olevan hinnan.
Miten ihmeessä kuntien hallintoon, niin virkamiehiin kuin luottamusmiehiin, voi pesiytyä
niin paljon vasemmistolaisen ideologian mukaisesti ajattelevia ihmisiä? Erityisesti olen ihmetellyt kokoomuksen valtuutettuja.
Kuntavaalit ovat tulossa. Ehdokkaita asetetaan tämän vuoden aikana. Nyt tarvitaan jämeriä naisia ja miehiä kuntien hallintoon. Mahdollisesti toteutuvan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen jälkeen kunnan tehtävät puolittuvat, mutta jäljelle jää edelleen tärkeitä tehtäviä,
muun muassa koulutoimi ja maapolitiikan hoito
kaavoituksineen kaikkineen.

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

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

20.1.2020/131 KHO:2020:3
Luonnonsuojelulaki - Hallintopakko - Metsänhakkuu - Metsänkäyttöilmoitus - Natura 2000 -kohde
- Natura-arviointi - Arvioinnin tarveharkinta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hylännyt yhdistysten luonnonsuojelulain nojalla
tekemän hallintopakkohakemuksen Metsähallitus Metsätalous Oy:n Natura-alueelle Oulujärven saaret ja ranta-alueet suunnittelemien metsänhakkuiden kieltämiseksi. Yhdistykset olivat
katsoneet, että suunnitellut metsänhakkuut
olivat luonnonsuojelulain 64 a §:n heikentämiskiellon vastaisia ja edellyttivät luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista arviointia hakkuiden
vaikutuksista Natura-alueen suojeluarvoihin.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että Natura-arviointia koskevan velvollisuuden edellytyksenä
ei ollut, että toimenpiteet kohdistuisivat Naturaalueen suojelun perusteena olevan ensisijaisesti suojellun luontotyypin boreaaliset luonnonmetsät alueelle. Natura-arvioinnin tarveharkinnan
kannalta merkitystä oli hakkuiden kohdentumisen lisäksi hakkuiden laajuudella sekä myös
luontotyypin edustavuudella, hakkuiden etäisyydellä luontotyypistä ja hakkuiden toteuttamistavalla. Nämä tiedot eivät olleet käyneet kaikilta
osin ilmi metsänkäyttöilmoituksista.
Luonnonsuojelulain 68 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa
suojelun perusteena olevista luontotyypeistä ja
niiden säilyttämiseen, lisäämiseen tai parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä esitetyt tiedot tuli ottaa huomioon Natura-arvioinnin tarveharkinnassa. Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja
käyttösuunnitelma ei kuitenkaan sisältänyt sellaisia tietoja suunniteltujen metsänhakkuiden
vaikutuksista, joiden perusteella olisi voitu todeta, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen
arviointi ei ollut tarpeen.
Asianmukainen arviointi ja sitä varten tarvittavien tietojen kokoaminen tapahtuu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Kun olemassa olevien tietojen
perusteella ei ollut voitu sulkea pois sitä, että
metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin
luonnonarvoihin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi tullut luonnonsuojelulain
65 a §:n mukaisesti kieltää hakkuut, kunnes
Natura-arviointi on suoritettu.
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15.1.2020/72 KHO:2020:1
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennusjärjestys - Rakennusjärjestyksen määräysten yleiset
edellytykset - Sivuasuntojen rakentamisen
salliva määräys - Sivuasunnon käyttötarkoitus
- Määräyksen soveltamisala - Paikalliset olot Selvitysten riittävyys
Kunnan rakennusjärjestyksessä oli koko kuntaa koskeva yleinen määräys, jonka mukaan
asemakaava-alueen ulkopuolisille rakennuspaikoille sai rakentaa asuinrakennuksen lisäksi sivuasunnon, jonka suuruus oli rakennuspaikan
pinta-alasta riippuen enintään 75, 100 tai 150
kerrosneliömetriä. Sivuasunnon tuli kuulua samaan pihapiiriin kuin vakituiseen asumiseen
tarkoitettu pääasunto. Lisäksi oli määrätty,
että sivuasunto ja pääasunto muodostivat yhdessä yhden rakennuspaikan.
Kunnan maankäytön suunnittelu eli alueiden
osoittaminen eri tarkoituksiin tapahtuu kaavoituksella. Kunnan rakennusjärjestyksen tehtävänä on puolestaan antaa muun ohella kaavoitusta täydentäviä paikallisista oloista johtuvia
tarpeellisia määräyksiä suunnitelmallisesta ja
sopivasta rakentamisesta. Lähtökohtana kuitenkin on, että rakennusjärjestyksen määräyksillä ei tällöin vaaranneta suunnittelumahdollisuuksia tulevassa kaavoituksessa.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole erityisiä sivuasuntoja koskevia säännöksiä. Rakennusjärjestyksen määräyksessä tarkoitettuja
sivuasuntoja oli tähän nähden sekä niiden
käyttötarkoitus ja suurin sallittu koko huomioon ottaen pidettävä tavanomaisina vakituiseen asumiseen tai loma-asumiseen tarkoitettuina asuinrakennuksina. Tässä tilanteessa
sivuasuntojen rakentamisen mahdollistamalla
määräyksellä oli tosiasiassa pitkälti samat
vaikutukset kuin uusien rakennuspaikkojen
muodostamisella. Pelkästään määräyksen
vaatimuksella samasta pihapiiristä tai sillä

perusteella, että sivuasunnon ja pääasunnon
tuli muodostaa yhdessä yksi rakennuspaikka,
asiaa ei ollut syytä arvioida toisin.
Kuntaan kohdistui pääkaupunkiseudun läheisyydestä johtuen rakentamispainetta. Kunnassa oli myös laajoja asemakaava-alueiden ulkopuolisia merenranta-alueita, joista merkittävää
osaa koski voimassa oleva rantaosayleiskaava.
Merenranta-alueet olivat asuinympäristöinä
houkuttelevia ja lisäsivät kunnan sijainnista
muutoinkin tulevaa rakennuspainetta.
Rakennusjärjestyksen sivuasuntoja koskevaa määräystä ei ollut alueellisesti rajattu koskemaan vain osaa kunnan alueesta. Sivuasuntojen rakentamisen salliva määräys mahdollisti
siten lähtökohtaisesti asuinrakentamisen lisäämisen suunnittelemattomasti eri puolilla kunnan aluetta. Tähän nähden rakennusjärjestystä
hyväksyttäessä ei ollut riittävästi selvitetty sitä, oliko määräys tarpeen kunnan paikallisista
oloista johtuvan suunnitelmallisen ja sopivan
rakentamisen kannalta. Asiassa oli myös jäänyt epäselväksi, mitä vaikutuksia rakennusjärjestyksen määräyksellä tulisi olemaan niillä
voimassa olevan rantaosayleiskaavan alueilla,
joita koskevissa kaavamääräyksissä oli viittauksia rakennusjärjestykseen.
Edellä olevan perusteella ei voitu arvioida,
täyttikö sivuasuntojen rakentamisen salliva
määräys maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä
rakennusjärjestyksen määräyksille asetetut vaatimukset. Näin ollen kunnanvaltuuston rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös
oli mainitun määräyksen osalta riittämättömästi
selvitettynä lainvastainen kuntalain 135 §:n 2
momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut kunnanhallituksen valituksesta hallinto-oikeuden
päätöstä, jolla hallinto-oikeus oli yhdistys A:n
valituksesta kumonnut kunnanvaltuuston päätöksen mainitun määräyksen osalta.
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Melan Välitä viljelijästä -projekti ja
maakunnalliset hyvinvointihankkeet
ETELÄ-POHJANMAA

Varavoimaa Farmarille II
Marja Lamminen 040 195 1174
marja.lammine n@mtk.fi
Raisa Leppänen 040 195 1210
raisa.leppanen@mtk.fi
ETELÄ-SAVO

Välitä viljelijästä
Outi Ruottinen 046 923 3480
outi.ruottinen@mela.fi

KESKI-POHJANMAA

Myötätuulta Tuottajalle
Suvi Lempiälä 040 920 9863
suvi.lempiala@mtk.fi
KESKI-SUOMI

Välitä viljelijästä
Eila Eerola 050 331 5204
eila.eerola@mela.fi

POHJOIS-POHJANMAA
(EI KOILLISMAA, UTAJÄRVI,
VAALA)

Välitä viljelijästä
Eija Tammela 050 331 8973
eija.tammela@mela.fi
POHJOIS-SAVO

Voimaa arkeen II
Niina Suorsa 044 705 0402
niina.suorsa@mtk.fi

LAPPI (EI ITÄ-LAPPI)
KAAKKOIS-SUOMI

Välitä viljelijästä
Anni Kekki 040 593 0848
anni.kekki@mela.fi
KAINUU, KOILLISMAA, ITÄ-LAPPI
SEKÄ UTAJÄRVI JA VAALA

Välitä viljelijästä
Jussi Pulkkinen 050 462 1109
jussi.pulkkinen@mela.fi
KANTA- JA PÄIJÄT-HÄME

Välitä viljelijästä
Salla Säteri 050 331 8521
salla.sateri@mela.fi

Välitä viljelijästä
Eija Tammela 050 331 8973
eija.tammela@mela.fi
PIRKANMAA

Voimaa Farmarille
Maija Pispa 040 920 9801
maija.pispa@mtk.fi
Maria Savolainen 050 513 7951
maria.savolainen@mtk.fi
POHJOIS-KARJALA

Vipuvoimaa viljelijälle
Marjaana Olenius 040 575 8813
marjaana.olenius@mtk.fi

SATAKUNTA

Varavoimaa Farmarille muutoksiin
Riitta Seppälä 044 972 6195
riitta.seppala@mtk.fi
Antero Kaappa 0500 809 317
antero.kaappa@gmail.com
Virve Hindström 050 309 0991
virve.hindstrom@mtk.fi
UUSIMAA

Välitä viljelijästä
Marko Kiiveri 050 329 3976
marko.kiiveri@mela.fi
16.3.2020 alkaen

VARSINAIS-SUOMI

Menestyvä maatilayritys 2
Anita Karppinen 0400 541 334
anita.karppinen@mtk.fi
Ari Heikkilä 050 472 3527
ari.heikkila@mtk.fi
ÖSTERBOTTEN, ÅLAND,
ÅBOLAND OCH NYLAND

Ta hand om bonden
Susann Rabb 050 331 9056
susann.rabb@mela.fi

Välitä viljelijästä
-projektin vetäjä:
Pirjo Ristola
029 435 2274
pirjo.ristola@mela.fi

KEVÄTTAPAHTUMA

Etelä-Savossa
24.-25.3.2020

Tiistai 24.3.2020 Hotel & Spa Resort Järvisydän,
Rantasalmi
11.15

Lähtö Helsingistä junalla IC65,
perillä Mikkelissä 14.08, yhteinen kuljetus
Järvisydämeen
15.30 Kahvit
• Majoittuminen tasokkaisiin rinnehuviloihin
• Mahdollisuus rentoutumiseen Järvikylpylässä
(29,90/18,90€)
• Toimikuntien kokouksia
19.30
Kestikievarin 3-ruokalajin Tulimenu-illallinen

JOROISTEN TAIMITAR

HA

Keskiviikko 25.3.2020		
8.-8.45
9.00
9.30
11.30
12.30
13.30
15.00
17.55

Aamiainen
Lähtö Järvisydämestä Joroisiin
Järvikylän kartano, Joroinen
Lounas: UPM Joroisten taimitarha
Taimitarhaesittely
Maanomistajain Liiton vuosikokous
TeaHouse of Wehmais: iltapäivätee, Juva
Lähtö Mikkelistä junalla IC72,
perillä Helsingissä 20.40

		

Ilmoittautumiset toimisto@maanomistajainliitto.fi tai puhelimitse
045 221 5151 viimeistään ma 16.3. Koko tapahtumaan osallistuminen maksaa 250€. Hinta sisältää ohjelman, junaliput, kuljetuksen
paikan päällä, tulokahvit, illallisen (ei ruokajuomia), majoituksen 2hh
aamiaisineen, kokouslounaan sekä iltapäiväteen. Tapahtumaan on
mahdollista osallistua myös omin kyydein ja ilman majoitusta;
lisätietoja Liiton toimistolta.

Tervetuloa !

Ole tarkkana!
Maataloudenharjoittajan ja metsänomistajan
veroilmoituksen määräpäivät:
1. METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS
Anna metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) viimeistään
2.3.2020, paitsi jos
• harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna veroilmoitukset metsätaloudesta, maataloudesta ja elinkeinotoiminnasta viimeistään 2.4.2020
• olet rajoitetusti verovelvollinen (esim. asut ulkomailla), anna
metsätalouden veroilmoitus toukokuussa samaan aikaan esitäytetyn veroilmoituksen kanssa.

2. ARVONLISÄVEROILMOITUS
Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 2.3.2020, jos verokautesi on kalenterivuosi.

3. ESITÄYTETTY VEROILMOITUS HENKILÖKOHTAISISTA TULOISTASI
Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa
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KUTSU

INBJUDAN

Maanomistajain Liitto ry

Jordägarnas Förbund

pidetään keskiviikkona 25.3.2020 klo 13.30
Joroisilla UPM:n taimitarhalla, Kotkatlahdentie 121

hålls onsdagen 25.3.2020 kl. 13.30
i Jorois, UPM plantskola, Kotkatlahdentie 121

VUOSIKOKOUS

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat
sekä sääntömuutos
2020. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 5.5., 12.5. tai
19.5.2020. Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi näkyy OmaVerossa jo
27.2.2020 ja saat sen postitse maaliskuun alussa. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 2.4.2020.

4. KIINTEISTÖTIEDOT
Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen tiedot ja tee korjaukset viimeistään 5.5.2020.

ÅRSMÖTET

Hallitus

Mötet behandlar stadgeenliga årsmötesärenden
och stadgeändring
Styrelsen

Esityslista ja muu kokousmateriaali on saatavilla Liiton kotisivuilla www.maanomistajainliitto.fi tai paperikopiot voi 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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MAANOMISTAJAIN LIITON HALLITUS 2020 (suluissa varajäsenet)

RAKENNUSHISTORIALLINEN JAOS

PUHEENJOHTAJA
Henrik Creutz
VTM, Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi
(Filip Forss,Kemiönsaari)

Fredrik Pressler
MMM
Porvoo
puh 050 5988821
fredrik.pressler@gmail.com
(Thomas Frankenhauser, Porvoo)

VARAPUHEENJOHTAJA
Sebastian Sohlberg
agrologi, mv, yrittäjä, Siuntio
040 5114 306
sebastian.sohlberg
@malmgardsjundea.fi
(Tomas Landers, Inkoo)

Juha Pylväs
kansanedustaja
Ylivieska
puh 050 5884536
juha.pylvas@eduskunta.fi
(Timo Korhonen, Sotkamo)

JÄSENET
Markku Eestilä
kansanedustaja
Iisalmi
puh 050 027 5689
markku.eestila@eduskunta.fi
(Susanna Koski, Vaasa)

Eine Rosenberg-Riihimäki
metsätalousyrittäjä
Hartola
puh 040 541 8084
eine.rosenberg.riihimaki@gmail.com
(Tiina Hämeenniemi, Heinola)

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 2020
PJ Wilhelm von Nandelstadh
VPJ Kaj af Enehjelm
Henrik Creutz
Thomas Frankenhaeuser
Hannele Helkama-Rågård
Harri Männistö
Ulla Tillander-Godenhielm

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
(Jari Lahtinen, Pöytyä)
Maanomistaja_7.3.2018.pdf
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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

Jäseneksi

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

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Puhelin 020 7411 050

arviointikeskus.ﬁ

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.
Jäsenmaksun 135 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

•
•
•
•
•
•
•

lunastus- ja korvausasiat
kiinteistöarvioinnit
maa-ainesasiat
kaivostoimintaan liittyvät lupa- ja korvausasiat
luonnonsuojelun korvausasiat
vesiasiat, tieasiat
kaavoituksen lupa- ja korvausasiat

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

Nimi / Namn

Jakeluosoite / Adress

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh. 0400 874 253
yritys.tornberg@gmail.com
www.markkutornberg.fi

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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Tervetuloa mukaan!

Liiton
kevättapahtuma & vuosikokous
Etelä-Savossa 24.–25.3.2020
(Katso tiedot sivulta 21)

Muista myös syksyn juhlapäivä 2.10.

