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INFO

Maanomistajain Liitto perustettiin 75 vuotta sitten edunvalvontajärjestöksi niille maanomistajille, jotka luovuttivat maata siirtolaisille ja rintamamiehille. Näitä sodan tuomia ongelmia ei onneksi
enää ole, mutta maanomistajien oikeuksien turvaamisessa on silti loputon työsarka. Kaupungistuva yhteiskunta tarvitsee yhä kasvavia pinta-aloja, joita ollaan hankkimassa monenlaisin keinoin.
Kunta ei voi tehdä suunnitelmallista ja tarkoitushakuista voittoa
pakkolunastamalla maata yksityisiltä maanomistajilta ja myymällä
sen edelleen huomattavasti korkeammalla hinnalla. Vapaaehtoisiin kauppoihin on pyrittävä myös myyjän kannalta kohtuullisilla ja
oikeudenmukaisilla hinnoilla. Julkisena toimijana kunnan on kohdeltava maanomistajia tasapuolisesti niin toiminnallisesta kuin
taloudellisestakin näkökulmasta.
Pakkolunastuksen lisäksi kaavoituksesta on tullut yksi uhkatekijä. Kaavoituksella tehdään erilaisia rajoituksia, jotka eivät perustu
lainsäädäntöön ja joiden vaikutukset ovat erittäin epämääräisiä ja
vaikeasti ennakoitavia. Monet kaavamääräykset myös rajoittavat
maankäyttöä oleellisesti, mutta rajoituksista ei kuitenkaan saa
korvauksia. Uudenmaan maakuntakaava on valitettava esimerkki
maanomistajien oikeuksien polkemisesta.
Arvokkaat suojeltaviksi haluttavat kohteet ovat sellaisia siksi,
että omistajat ovat ne säilyttäneet. Siksi ylhäältäpäin tuleva pakkosuojelu on maanomistajan tekemän arvokkaan työn mitätöimistä ja
jopa vuosisatoja pitkän perinteen polkemista byrokratian jalkoihin.
Yksityisen maan käyttäminen niin rakentamiseen, suojeluun kuin
mihin tahansa tarkoitukseen pitää perustua aina ensi sijassa neuvotteluun, vapaaehtoisuuteen ja täyteen korvaukseen.
Maaseudun elinkeinoja kurittavat myös eläimet. Valkoposkihanhet
ovat osoittautuneet todella tuhoisiksi saapuessaan valtavina laumoina syömään oraita ja nurmia. On aivan käsittämätöntä, että se
on tiukasti suojeltu laji. Tällainen toiminta vie uskottavuutta kaikelta
suojelutoiminnalta ja se on oikeasti uhanalaisille lajeille haitaksi.
Valkoposkihanhi pitää saada nopeasti metsästettäväksi riistalajiksi.
Välivaiheen ratkaisuna poikkeuslupia karkotukseen on saatava
riittävästi ja nopeasti. Metsästys ei lopeta kaikkia vahinkoja kuten
ei hirvieläintenkään kohdalla. Siksi on oltava kattavat ja nopealla
aikataululla maksettavat vahingonkorvaukset käytössä.

Juhlavuonna katse tulevaan
Koronavirus muutti juhlavuoden suunnitelmia voimakkaasti. Emme voineet kohdata suurella joukolla yhteisessä tilaisuudessa,
mutta otimme sen sijaan kunnon digiloikan. Juhlaseminaari keräsi runsaan katsojajoukon verkkoon ja tallenne löytyy YouTubesta
kotisivujemme kautta. Seminaarin tunnelma oli hyvin tulevaisuuteen suuntautunut ja valotti erilaisia mahdollisuuksia niin maa- ja
kuin metsätaloudessakin.
Kiitos kaikille juhlatervehdyksen lähettäneille jäsenillemme ja
yhteistyökumppaneille. Jatketaan yhteisvoimin maanomistajien
etujen valvomista.
Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS
LEDARE

75 år av intressebevakning
Jordägarnas förbund grundades för 75 år sedan som ett intressebevakningsorgan för de jordägare som överlät mark till migranter och
frontmän. I dag behöver lyckligtvis ingen lida av krigsrelaterade problem, men tryggandet av jordägarnas rättigheter är ett aldrig sinande
arbete. Den fortlöpande urbaniseringen kräver allt större markområden. Markbehovet tillgodoses på olika sätt och med olika metoder.
Kommunerna får inte göra planerad och avsiktlig vinst genom
att tvångsinlösa mark från privata jordägare och vidareförsälja den
till ett klart högre pris. Målsättningen bör vara att träffa frivilliga
uppgörelser till priser som är rimliga och rättvisa även för säljaren.
Som offentlig aktör måste kommunen bemöta jordägarna jämlikt
såväl funktionellt som ekonomiskt.
Utöver exproprieringen innebär även planläggningen ett hot. Planläggningen medför olika begränsningar som inte grundar sig på lagstiftning och vars effekter är mycket oklara och svårförutsägbara.
Fastän många planbestämmelser begränsar markanvändningen
avsevärt kompenseras jordägarna inte för begränsningarna. Landskapsplanen för Nyland är ett sorgligt exempel på försummelse av
jordägarnas rättigheter.
De värdefulla objekt man vill skydda finns till tack vare jordägarnas insatser. Av den orsaken innebär ovanifrån påtvingat tvångsskydd en negligering av jordägarnas värdefulla arbete och införande
av upp till flera sekel långa traditioner i byråkratins hjul. Utnyttjande
av privat mark för byggande, skydd och andra ändamål måste alltid
i första hand bygga på avtal, frivillighet och full ersättning.
Landsbygdsnäringarna belastas även av vilda djur. De vitkindade
gässen medför stora problem när de i stora flockar landar för att beta
på åkrar och gräsmattor. Skyddet av fågelarten är mycket svårt att
förstå – skyddsbestämmelsen minskar respekten för all skyddsverksamhet och missgynnar definitivt arter som verkligen är hotade. Den
vitkindade gåsen bör snabbt omklassas till jaktbart vilt.
Som en mellanlösning bör undantagslov för avhysning av fåglarna
beviljas snabbt och enkelt. Jakt löser inte alla problem, vilket även
gäller hjortdjuren. Av den orsaken bör man tillämpa ett snabbt och
tillräckligt omfattande system för ersättning av uppkomna skador.

Jubileumsår med blicken mot framtiden
Coronapandemin rubbade jubileumsårets planer. Vi kunde inte träffas en masse, men vi tog i stället ett betydande digitalt kliv. Det
virtuella jubileumsseminariet samlade ett stort antal nätdeltagare.
Evenemanget kan ses på YouTube via våra hemsidor. Seminariet
präglades av framtidstänkande och belyste olika möjligheter inom
både lant- och skogsbruket.
Ett stort tack för jubileumshälsningarna till alla medlemmar och
samarbetspartner! Låt oss med gemensamma krafter fortsätta
bevakningen av jordägarnas intressen.
Tuija Nummela
verksamhetsledare
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ILMAKUVAUKSET

ONNISTUIVAT HYVIN

Maanmittauslaitos
suorittaa ilmakuvauksia
ja laserkeilauksia myös
omalla lentokoneellaan.

Öljysäiliön tarkastus
on nyt ajankohtaista
Monilla maatiloilla kiireisimmät viikot ovat takanapäin, ja myös öljysäiliöt ovat tyhjentyneet koneiden
ja kuivureiden käytön vuoksi. Kun säiliö on tyhjä, on
hyvä hetki tarkastaa säiliön kunto, mikäli se on jäänyt tekemättä viime vuosina.
Säiliö on hyvä tarkastuttaa ammattilaisella kymmenen vuoden välein. Valtuutetut tarkastajat on listattu Tukesin verkkosivuilla tukes.fi.
Tyypillistä öljysäiliövahingoille on se, että niitä ei
välttämättä itse huomaa ennen kuin tuhot ovat kasvaneet isoiksi. Esimerkiksi huonokuntoisen säiliön
pohjasta öljyä voi päästä tihkumaan pitkään.

Muista nämä
•
•
•
•
•
•
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Tarkastus ammattilaisella kymmenen vuoden
välein
Säiliön alla oleva betonilaatta
Lukittava täyttöaukko ja tankkausletku
Säiliön käsipumpun letkun lappovirranesto
Ehjä maalipinta
Pohjavesialueella valuma-allas on pakollinen,
muuallakin suositeltava
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Suomea on kevään ja kesän aikana ilmakuvattu ja laserkeilattu uusien kansallisten ohjelmien mukaisesti. Uusi aineisto mahdollistaa
muun muassa entistä tarkemman metsävaratiedon keruun.
Kartoitustoiminta alkoi maaliskuussa. Viimeiset
lennot tehtiin syyskuussa. Ilmakuvauksia suoritettiin yhteensä yli 100 000 neliökilometrillä ja laserkeilauksia yli 50 000 neliökilometrillä.
Kaikki laserkeilausohjelman mukaiset tuotantoalueet saatiin keilattua. Laserkeilausten pistetiheys eli tarkkuus on viisi (5) pistettä neliömetrille.
Aineisto on siten kymmenkertaisesti tiheämpää
aikaisempaan laserkeilausaineistoon verrattuna.
Uusi aineisto mahdollistaa esimerkiksi entistä
tarkemman metsävaratiedon keruun sekä Maanmittauslaitoksella alkavan rakennusgeometrioiden
3D-tuotannon.
Kevään ilmakuva-aineistot on jo päivitetty Maanmittauslaitoksen eri verkko- ja rajapintapalveluihin.
Kesäkuvaukset saadaan päivitettyä vuoden loppuun mennessä. Maanmittauslaitoksen ilmakuvat
ovat saatavilla avoimena datana.

Rahoitusta
haitallisten
vieraslajien
torjuntaan
Ovatko haitalliset vieraslajit vallanneet kiinteistösi? Tarvitaanko lähiympäristössäsi vieraslajien torjuntaa?
Onko sinulla mielessä vieraslajihanke, mutta kumppanit ja rahoitus
puuttuvat? Nyt voit hakea avustusta
Kainuun ELY-keskuksesta.
Avustusta voidaan myöntää sekä
varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin

että hankkeisiin, joilla seurataan
ja varmistetaan torjunnan tuloksia.
Avustusta voidaan myöntää myös
vieraslajineuvontaan.
Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan
mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille. Hakijana
ei voi myöskään olla yritys.
Avustukset haetaan Kainuun
ELY-keskuksesta. Hakuaika päättyy
30.11.2020.

KOMMENTOI
edistämisohjelmaa
lausuntopalvelussa

KOTIMAISEN KALAN
KÄYTTÖ HALUTAAN
KAKSINKERTAISTAA

27.11. asti.

Lisätietoja
Liiton toimistolta

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoite on, että vuonna 2027 suomalaiset
syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti 2–3 kertaa viikossa.
Kalan käytön kasvu lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja
pienentäisi ruokavalion ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeä.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tavoitteena on edistää kotimaisen kalan
käyttöä. Hallitusohjelman mukaan ”lisätään
kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan
edistämisohjelma”.
Tällä hetkellä suomalaisten ostamasta kalasta alle 20 prosenttia on kotimaista.
– Valtaosa Suomessa kulutetusta kalasta

tuodaan muualta, vaikka elämme vesistöjen
äärellä. Voimme lisätä kestävästi kalastetun
ja kasvatetun kalan määrää ja siitä tulevia
yhteiskunnallisia hyötyjä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Ohjelman tavoitteet
Luonnonkalan kestävän käytön lisäämisessä
suurimmat mahdollisuudet kohdistuvat silakkaan ja nykyisin muihin vajaasti hyödynnettyihin kaloihin, kuten kilohailiin, kuoreeseen ja
särkikaloihin.
Tavoitteena on silakan kotimaisen elintar-

vikekäytön viisinkertaistuminen ja muun kotimaisen luonnonkalan elintarvikekäytön kaksinkertaistuminen vuoteen 2027 mennessä.
Myös kotimaista kasvatettua kalaa tarvittaisiin nykyistä huomattavasti enemmän.
Kotimaisen kalan edistämisohjelma on laadittu maa- ja metsätalousministeriön johdolla
laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskus on vastannut ohjelman
taloudellisten ja ympäristövaikutusten mallintamisesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kansanterveysvaikutusten arvioimisesta.

Kalansyönnin kasvun yhteiskunnalliset vaikutukset
Talousvaikutukset
Yritysten
tuotannon
arvo:
+70 %

(yht. 1,7 mrd €)

Työllisyys:
+3000 htv

(yht. 8000 htv)

Vienti:
+297 milj. €

Terveyshyödyt
Kalaisa
ruokavalio on
Laskennallinen
terveellinen ja
terveyshyöty:
ravintoarvoiltaan
1-2 miljardin €
tasapainossa

säästö

(yht. 342
miljoonaa €)

Ilmastovaikutukset

Ruokavalion
hiilijalanjälki

5–6%

pienempi
Yksi
kotimainen
kala–ateria
viikossa
enemmän
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Suurimmat maatilat
Varsinais-Suomessa
ja Uudellamaalla

KUVA: Janne Lehtinen

Peltoalaltaan suurimmat maatilat sijaitsevat
Varsinais-Suomessa, jossa tilojen keskikoko
oli viime vuonna 60 hehtaaria.
Uudellamaalla tiloilla oli peltoa keskimäärin
59 hehtaaria ja Pohjois-Pohjanmaalla 58 hehtaaria. Pienimmät tilat olivat Etelä-Savossa,
jossa keskimääräinen peltoala oli 32 hehtaaria.
Koko maan kaikkien tilojen keskimääräinen
tilakoko oli 49 hehtaaria.

Yhteensä Suomessa oli 46 800 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2019. Tilojen
lukumäärä väheni edellisestä vuodesta noin
800:lla. Suurten, yli sadan hehtaarin tilojen
määrä lisääntyi. Alle sadan hehtaarin tilojen
määrä väheni tai pysyi ennallaan kaikissa peltokokoluokissa.
Lähes 33 000 tilalla päätuotantosuuntana
oli kasvinviljely.

LYPSY JA LIHAKARJATILOJA HAUSSA
Maanomistajain Liitto, Pihvikarjaliitto, ProAgria ja Valio.
Sanna Mäkeläinen kertoo, että tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä tietoa erilaisten laidunnuskäytäntöjen vaikutuksista maatalousluontoon sekä
laiduntamisen mahdollistavista tekijöistä.

Lisätietoja:
Sanna Mäkeläinen, FT, vieraileva tutkija
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
puh. +358 400 972 037
sanna.makelainen@helsinki.fi
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yllättävänkin vähän, kertoo laaja Metsänomistaja 2020
-tutkimus. Metsänomistajien keski-ikä on 62 vuotta. Puolet heistä on eläkeiässä.

Puuta edelleen hyvin tarjolla

Tule mukaan
•

Etsimme laidunnuksen monimuotoisuusvaikutuksia selvittävään tutkimushankkeeseen noin 50 karjatilaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan
ja Hämeen alueilta.

•

Laidunnuksen määrä tilalla voi vaihdella aina pitkästä ulkolaidunnuskaudesta
esimerkiksi pihattokasvatukseen ja tila voi olla joko lypsy- tai lihakarjatila.
Mukaan voivat tulla sekä tavanomaiset
että luomutilat.

•

Tiloilla tullaan vierailemaan vuonna 2021
noin 3-4 kertaa toukokuun ja heinäkuun
välisenä aikana, jolloin tehdään hyönteis-, kasvillisuus- ja linnustoselvityksiä.

•

Osallistumalla saat tietoa oman tilasi
lajiston monimuotoisuudesta, ja siitä
miten sitä voisi parantaa: löytyykö tilaltasi vaikkapa maaperälle hyödyllisiä
ja ilmastopäästöjä vähentäviä lantakuoriaisia tai hyönteisiä ravintonaan
käyttävät haarapääsky ja kottarainen?

•
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Metsänomistajuus on muuttunut kymmenessä vuodessa

Metsänomistaja 2020
-tutkimushankkeessa on mukana
tutkijoita Helsingin yliopiston
maatalous-metsätieteellisestä
tiedekunnasta,
Luonnonvarakeskuksesta,
Pellervon taloustutkimuksesta
ja Työtehoseurasta. Edellinen
suuri tutkimus metsänomistajista
julkaistiin 2009.   

Kaupungissa tai taajamassa asuu 47 prosenttia metsänomistajista, kun vuonna 2009 luku oli 45 prosenttia.
Toisaalta tilalla asuminen on selvästi vähentynyt päätoimisten
maatalousyrittäjien osuuden pienentyessä.
– Maaseudun haja-asutusalueella asuu vielä yli puolet metsänomistajista, toteaa Metsänomistaja 2020 -hankkeen vetäjä
Heimo Karppinen Helsingin yliopistosta.

Tutkimus laidunnuksen roolista

Monitieteellinen tutkimusryhmä tekee
tutkimusta laidunnuksen roolista maatalousluonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä Suomessa. Tutkijat etsivät nyt
ensisijaisesti lypsy- tai lihakarjatiloja mukaan hankkeeseen.
– Tarkoitus on työskennellä tiloilla Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla. Olemme kiinnostuneet myös
maatiloista, joilla ei ole karjalaidunnusta,
vieraileva tutkija Sanna Mäkeläinen kertoo.
Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Mukana ovat muun muassa Luomuinstituutti,

PUOLET
METSÄNOMISTAJISTA
ELÄKEIÄSSÄ

Lisäksi osallistumalla edistät kestävää
maidon- ja lihantuotantoa Suomessa.

Tutkimuksen mukaan metsänomistajakunnan muutos ei näyttäisi
heikentävän puun tarjontaa yksityismetsistä. Luonnonvarakeskuksen tutkija Harri Hännisen mukaan puumarkkinoilla on tapahtunut kuitenkin selkeä muutos.
– Markkinoilla on yhä harvempi joukko metsänomistajia, mutta
he myyvät puuta suuremmissa kertaerissä. Tämä kasvattaa leimikoiden kokoa, mikä tehostaa puun korjuun logistiikkaa. Toisaalta
puolet metsänomistajista odottaa puun hinnan nousevan vuoteen
2030 mennessä.

Uusi rahoitushaku
metsästrategiaa
tukeville hankkeille
Maa- ja metsätalousministeriö on avannut uuden rahoitushaun Kansallisen metsästrategian toteutusta tukeville hankkeille.
Rahoitusta myönnetään erityisesti hankkeille, joilla edistetään metsätilojen omistusjärjestelyjä ja joissa kestävyyden eri osa-alueiden
– taloudellisen, sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden – tavoitteita sovitetaan

konkreettisilla ratkaisumalleilla mahdollisimman hyvin yhteen.
Tavoitteena on säilyttää metsät aktiivisessa
ja monipuolisessa käytössä. Lisäksi pyritään
vahvistamaan metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyttä ja sitä kautta lisätä metsistä
saatavaa kokonaishyvinvointia.
Rahoitettavat hankkeet voivat alkaa aikaisintaan huhtikuussa 2021, ja niitä voidaan
toteuttaa vuosina 2021–2023. Etusijalla rahoitusta myönnettäessä ovat erilaiset yhteistyöhankkeet. Rahoitushakemukset tulee jättää
31.12.2020 mennessä.
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HAASTATTELUSSA

Ministeri Anna-Maja Henriksson
– Lunastuslain uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on maanomistajan oikeusturvan parantaminen.
– Lunastuslain korvaussääntelyn tarkoituksena on turvata perustuslain mukaisen
täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Uudistusta valmistellut työryhmä esitti
tässä tarkoituksessa lakiin tehtäväksi useita
muutoksia. Lunastuskorvaukselle suoritettava korotus oli yksi näistä ehdotuksista.
– Lunastuslain uudistus on nyt parhaillaan oikeusministeriössä valmistelussa ja sitä koskeva lakiluonnos on tarkoitus lähettää
lausuntokierrokselle tämän syksyn aikana.

lunastuslain uudistuksesta:

”Maanomistajan
oikeusturvan parantaminen
on keskeinen tavoite”

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Oikeusministeri
10.12.2019–
Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja,
varatuomari, pankkilakimies, kansanedustaja
Syntynyt 7.1.1964
Kotipaikka Pietarsaari

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
korostaa, että lunastusmenettelyn yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta
on täysin välttämätöntä, että lunastuksesta maanomistajalle aiheutuva menetys
korvataan täysimääräisesti.
Tämä vaatimus johtuu Henrikssonin
mukaan suoraan perustuslaista.
– Siksi maanomistajan oikeusturvan parantaminen on lunastuslain uudistuksen
keskeinen tavoite.

nastamisen edellytyksiin tai lunastamista
rajoittaviin kriteereihin. Mahdolliset maapoliittisiin lunastusperusteisiin liittyvät
tarkistamistarpeet arvioidaan ja ratkaistaan ympäristöministeriön vastuulla olevan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön uudistamisen yhteydessä.
– Käytännössä kunnat hankkivat yhdyskuntarakentamiseen tarvitsemansa alueet
vapaaehtoisin kaupoin. Lunastusmenettelyyn turvaudutaan hyvin harvoin.

Mikä on lunastuslain tärkein muutos
maanomistajan näkökulmasta, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson?
– Omaisuudensuoja on erittäin keskeinen perusoikeus Suomessa ja sitä on tärkeä
kunnioittaa.
– Lunastuslakiin on tarkoitus tehdä
useita maanomistajan oikeusturvaa parantavia muutoksia. Lunastuskorvauksen
määräämisen perusteita koskevat uudistukset ovat epäilemättä niin maanomistajan kuin lunastajankin näkökulmasta ne
merkittävimmät muutokset.

Millä keinoilla estetään kuntien kohtuuttoman taloudellisen hyödyn hankkiminen pakkolunastamalla yksityisten
omistajien maita?
– Lunastuskorvauksen määräämisen lähtökohtana on maanomistajan kohtaaman
menetyksen täysimääräinen hyvittäminen.
Tätä lähtökohtaa on lunastuslain uudistuksessa tarkoitus terävöittää niin, että maanomistajan menetys tulee nykyistäkin varmemmin kokonaan korvatuksi. Tämä on eri
asia kuin hankkeesta kertyvä taloudellinen
hyöty, jota ei esimerkiksi voida sellaisenaan
ottaa korvauksen määräämisen perusteeksi.
– Samalla on syytä todeta, että lainsäätäjän tarkoitus on tuskin ollut, että kuntien tulisi käyttää pakkolunastusta taloudellisen tilanteensa kohentamiseen.

Kuinka lunastuslain uudistuksessa otetaan huomioon vapaaehtoisten kauppojen ensisijaisuus kuntien maanhankinnassa?
– Lunastusta luonnehditaan yleensä viimesijaiseksi keinoksi alueiden hankkimiseksi. Nyt puheena olevassa lunastuslain
uudistuksessa ei ole tarkoitus puuttua lu-
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Onko lunastuslakiin tulossa riittävä korotus markkinahintaan korvaukseksi
pakkolunastuksesta?

”Lunastuskorvauksen määräämisen
lähtökohtana on maanomistajan
kohtaaman menetyksen
täysimääräinen hyvittäminen.”

– Lunastuslain korvaussääntelyn tarkoituksena on turvata perustuslain mukaisen täyden
korvauksen vaatimuksen toteutuminen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa.

Joko tätä seuraavassa uudistuksessa on
mahdollista päästä pakkolunastuksesta kokonaan eroon ja siirtyä neuvottelupohjaiseen järjestelmään?
– Yhteiskunnallisesti merkittävien
hankkeiden toteuttaminen saattaa edellyttää alueiden hankintaa maanomistajan
tahdosta riippumatta. Tätä taustaa vasten
on vaikea nähdä, että pakkolunastuksesta
yhteiskunnallisena instituutiona voitaisiin luopua. Lunastusmenettelyn yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta
on kuitenkin täysin välttämätöntä, että
lunastuksesta maanomistajalle aiheutuva menetys korvataan täysimääräisesti tämä vaatimus johtuu tietysti jo suoraan
perustuslaista. Siksi maanomistajan oikeusturvan parantaminen on lunastuslain
uudistuksen keskeinen tavoite.
– Lunastuskorvauksen suuruudesta sopiminen on pitkälti mahdollista voimassaolevan lainsäädännönkin puitteissa.
Säännöt ovat kuitenkin tarpeen jo maanomistajien yhdenvertaisen kohtelunkin
varmistamiseksi.
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Juhlaseminaari
ja sitä seurannut
liittokokous pidettiin
koronavirustilanteen
takia pääosin etänä.
Kuvassa Maanomistajain
Liiton varapuheenjohtaja
Sebastian Sohlberg,
hallituksen jäsen
Henrik Creutz ja
Suontaan kartanon
omistaja Ellen Rydbeck.

European
Landowners
Organization
(ELO) järjestön
pääsihteeri Thierry
de l’Escaille

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND

75 VUOTTA

Juhlaseminaari

Kansanedustaja,
arkkitehti
Anders
Adlercreutz

UPM Metsän
sidosryhmäjohtaja
Sami Oksa

MAANOMISTAJAIN LIITTO

VAATII OIKEUDENMUKAISUUTTA
LUNASTUSLAIN UUDISTUKSESSA

Maanomistajain Liiton puheenjohtaja Henrik Creutz totesi liiton
75-vuotisjuhlaseminaarissa, että lunastuslain uudistamisessa on erittäin tärkeää
turvata maanomistajien ja vesialueiden omistajien oikeudet.

K

untien ja muiden lunastukseen
oikeutettujen tahojen tulee ensi
sijassa hankkia tarvittava maaomaisuus vapaaehtoisin kaupoin.
Juhlakokouksen kannanotossa painotetaan omaisuudensuojaa ja taloudellisen
hyödyn oikeudenmukaista jakautumista
maankäytössä.

Ministerin tervehdys
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
korosti tervehdyksessään maan- ja met10
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sänomistajien avainroolia luonnonmonimuotoisuuden ja hiilensidonnan edistämisessä. Tämän ja turvallisen elintarviketuotannon edellytyksenä on toiminnan
kannattavuus. Ministeriössä tehdään Lepän mukaan hartiavoimin töitä alan edellytysten turvaamiseksi.
Maanomistajien ääni Euroopan unionissa on European Landowners Organization (ELO). Järjestön pääsihteeri Thierry
de l’Escaille painotti aktiivisen vaikuttamisen merkitystä asioiden valmisteluvai-

heessa. Tällä hetkellä keskeisiä asioita on
erityisesti CAP-uudistuksen valmistelu.

Rakennuksissa suuri varallisuus
Kansanedustaja, arkkitehti Anders Adlercreutz korosti rakennusten merkitystä
suomalaisessa identiteetissä. Puolet kansallisesta varallisuudestamme on kiinni
rakennuksissa.
Arvokkaiden rakennusten määritteleminen ei ole helppoa. Esimerkiksi Lasipalatsi Helsingin keskustassa oli tarkoitettu

tilapäiseksi rakennukseksi, mutta nyt sen
olemassaoloa pidetään itsestään selvänä ja
arvokkaana. Siksi rakennushistoriallinen
osaaminen on tärkeää ja voidaan torjua
purkuhankkeet, joita myöhemmin kadutaan. Säilyttämisen kannalta keskeistä on
myös osata korjata rakennuksia oikein.

Fossiilitaloudesta biotalouteen
Metsät ovat UPM Metsän sidosryhmäjohtaja Sami Oksan mukaan keskeinen ratkaisu
hiilidioksin sitomisessa. Meidän tuleekin
siirtyä fossiilitaloudesta biotalouteen.
Keskiluokan kasvu erityisesti Aasiassa
lisää kulutusta. Tämä asettaa maailmanlaajuisesti vaatimuksia kestävälle kehitykselle. Metsien käyttöä on pystytty tehostamaan niin, että samasta puumäärästä voidaan saada enemmän tuotteita ja hyötyä.

Kestävää tilanpitoa
Suontaan kartanon nuori omistaja Ellen
Rydbeck kertoi elämästään ekonomina ja
maanviljelijänä. Hän on aina tiennyt, että
tulee jatkamaan tilanpitoa. Kauppatietei-

den lisäksi opintoihin kuului myös maataloutta Viikissä. Kesätyöt Kiinassa, Saksassa
ja USA:ssa ja myöhemmin työt muun muassa Ruotsissa ja Brasiliassa antoivat laajaa näkemystä teollisuudesta ja erilaisista
kulttuureista. Muutaman vuoden kuluttua
aika oli kypsä palata kotitilalle ja sukupolvenvaihdos tehtiin toukokuussa 2020.
Tällä hetkellä Suontaan kartano on emolehmätila, joka on luomussa. Tila on ollut
sata vuotta sitten edelläkävijä ja silloin rakennettu navetta oli pohjoismaiden modernein. Rakennus on edelleen hyvässä kunnossa ja palvelee emolehmien pihattona.
Ellen Rydbeckin vahva näkemys on, että
kestävän maatalouden ja maanomistuksen
kolme peruspilaria ovat kannattava liiketoiminta, toimiminen osana yhteiskuntaa
kulttuuria ja perinteitä arvostaen sekä
luonto ja vastuullisuus.

Maanomistajilla on ratkaisijan paikka

maanomistajilla on ratkaisijan paikka.
Myös Maanomistajain Liitto haluaa edistää yhteiskunnan kokonaisetua niin kulttuurin kuin luonnon monimuotoisuuden
näkökulmasta.
Juhlaseminaaria seurannut liittokokous
pidettiin ensimmäistä kertaa pääosin etänä. Kokouksessa käsiteltiin ensin koronan
siirtämät kevätkokousasiat sekä tilinpäätös ja toimintakertomus. Syyskokousosiossa hyväksyttiin toimintasuunnitelma,
jonka tärkein painopiste on vaikuttaminen
yksityisen omaisuuden suojan tehostamiseen ja elinkeinovapauden korostaminen.
Hallitukseen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle uudelleen erovuoroisista varsinaisiksi jäseniksi Henrik Creutz, Sebastian Sohlberg ja uutena Tomas Landers.
Linkki juhlaseminaarin tallenteeseen löytyvät
osoitteesta www.maanomistajainliitto.fi

Maanomistajain Liiton varapuheenjohtaja Sebastian Sohlberg totesi päätössanoissaan ministeri Leppää lainaten, että
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75 VUOTTA

Juhlatervehdykset
Aminoff Anne Marie

Jaakkola Timo

Martikainen Sami

Security Forest Oy

Berg Kalle

Jaatisten yhteismetsä

Mattila Juhani

Segersven Margareta

Björkboda Bruksgård

Jensen Henrik
Joensuun Kartanot

Mehtoniemen tila,
Svinhufvud Eino

Selenius Börje

Borup Niels
Bosas Guy

Juupajoen manttaalisäätiö

Brummer Wilhelm

Kaipiainen Ritva

Collin Lars

Kallio Juha

Creutz Henrik

Kangasniemen seurakunta

Mty Eerola Risto & Timo

Kangaspeskan tila

Ehrnrooth Albert, Kiala gård

Karlebyn kartano mty

Ehrnrooth Georg

Karlsson Allan

Ehrnrooth Göran

Kaunistola Esa

Ehrnrooth Henrik

Kaurasen tila oy

Etelävuori Ari

Kellokoski Rauni

Fingrid oyj

Kesola Markku

Forsby Gård Oy Ab

Kivimäki Markku

Forss Filip

Klemola Juha ja Outi

Forström Patrick

Knuutila Kari

von Frenckell Mikael

Korkman Rikard

Haajanen Markku

Korpela Marjatta

Haapaniemi Jari

Kouvola Veikko kp

Haaralan tila, Vappula Ari

Kuusterä Leila

Hackman Patrick

Laakso Irma

Hagelstam Leif

Lahisten kartano

Hanho Riitta

Lahti Aulis

Haukilan kartano

Laitila Olli ja Terttu

Heikkilä mty Eero ja Hannu

Lassi Erkki

Heikkinen Lea

Lehtinen Jaakko

Helkama-Rågård Hannele

Lehtimäen tila oy

H. G. Paloheimo oy

Lehtonen Raimo

Hisinger-Jägerskiöld

Lehtonen Reino

Holmberg Susanne

Lepomäki Jukka

Hongola Gård, Charlotta
ja Robert Furuhjelm

Leppä Jari

Honkala Pentti
Hovi Katariina
Hämeenniemen tila
Hämäläinen Taunu pk
Immonen Sauli
Mty Isoluoma
Isotupa Pentti
Jaakkola Anna-Kaarina,
Antti, Kaarle, Maria
Jaakkola Ari

12

MA ANOMISTAJA 2 | 20

Leppälä Jyrki
von Limburg Stirum Fredrik
Liuksialan kartano
Lukkari Eero
Lukkarinen Antti
Luoma Juha
Maatalous Oy Kuuskoski
Maatalousyrittajien
eläkelaitos
Manner Juho

Muhonen Martti,
Koivumäen tila
Myllykangas Janne
Mäkelä Eero
Mäkelä Mikko
Mäkinen Hannu
Möller Maria
Nieminen Reijo
Nisso Sirke
Nivukoski Matti
Nyby Gård
Oittila Olli
Ollilan tila
Onnela Heikki
Oriveden seurakunta
Peuran Museosäätiö
Pietikäinen Antti
Pressler Fredrik
Prestbackan kartano
Puisto Ari
Pylväs Juha
Ranta Hannu
Rasi Jaakko
Rask Nina

Siikalatvan seurakunta
Silen Urban
Sirkka Panu
Sjöblom Juhani
Sohlberg Sebastian
Soraliike Suovanen ay
Stjernvall Christian
Suontaan kartano
Taipale Mikael
Talola Viljo
Teivaalan tila
TH Mehtälä oy
Tiililä Helena
Tillander-Godenhielm Ulla
Toivonen Juha
Toivonen Kallepekka
Torkkomäki Juhani,
Suvila Eerika
Torttila Aija
Tuhkanen Timo
Tuomola Anu
Ulvi Tuula
Mty Viinikkala
Vaissi Juho

Rintala Erkki

Vesialueomistajain liitto
VEALO ry

Rehnberg Gustav

Villo Hannu, Villon tila

Rekikoski Raine,
Alhonpään tila

Vuorela G pk

Rosenberg-Riihimäki
Eine, Matti
Rosenlew Fredrik
Rosqvist Mats
Saari Ilkka
Sahlstedt Lauri,
Katajamäen tila
Saine Raino
Saksala gård
Salo Jaakko pk
Sauvala Heikki
Schauman Caj

Välimaa Ossi
Välttilä Matti
Westerstråhle Mikael

LUNASTUSLAIN UUDISTUSTA
VIETÄVÄ ETEENPÄIN
Perustuslain mukaan
jokaisen omaisuus on
turvattu. Omaisuuden
pakkolunastuksesta
yleiseen tarpeeseen
täyttä korvausta vastaan
säädetään lailla eli
lunastuslailla. Nykyinen
lunastuslaki on vuodelta
1977, ja sen pykälät
ja korvaustasot ovat jo
pahasti vanhentuneita.

H

elmikuussa 2018 asetettiin työryhmä valmistelemaan ehdotusta
lunastuslain uudistamiseksi. Sen
raportti julkaistiin 1.4.2019. Siinä esitetään
lain korvausperusteita uudistettavaksi, tarkoituksena parantaa lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa.
Raportissa esitetään, että arviointimenetelmäksi tulisi valita se, joka johtaa
luotettavimmin täyden korvauksen mukaiseen arvoon.
Lunastuksen kohdistuessa vakituisena
asuntona käytettyyn tai vapaa-ajan kiinteistöön taikka ammatinharjoittamiseen
käytettyyn kiinteistöön kohteenkorvaus
tulisi määrätä markkina-arvosta riippumatta vähintään niin suureksi, että sillä
on mahdollista hankkia paikkakunnalta
vastaavan asumis- tai ammatinharjoittamishyödyn tarjoava kohde.
Työryhmä totesi myös, että kiinteistöarviointiin sisältyy aina epävarmuutta. Jos omaisuuden arvon mittaamiseen liittyvää riskiä
ei haluta jättää lunastettavan omaisuuden
omistajan kannettavaksi, lakiin voitaisiin
sisällyttää säännös lunastuskorvauksen korottamisesta kiinteällä prosenttiperusteisella kertoimella. Työryhmä ei kuitenkaan ottanut kantaa korotuskertoimen suuruuteen.

Wirtakangas Oy,
Sepponen Pertti

Ruotsista mallia

Ylhäinen Taito

Ruotsissa toteutettiin merkittävä pakkolunastuslain korvaussäännösten uudistaminen vuonna 2010. Sen myötä lunastuskohteen markkina-arvolle tai markkinaarvon alenemalle suoritetaan 25 prosentin
korotus. Korvausta suoritetaan siten sään-

Yli-Kesti Jaakko
Yli-Lusilan tila, Lusila Juhani
Yli-Torkko Pirkko
Zeilstra Anja
Åberg Karl

nönmukaisessa tilanteessa 125 prosenttia
lunastettavan omaisuuden markkina-arvosta. Tätä kerrointa perusteltiin kiinteistöarviointiin liittyvällä arviointiepätarkkuudella, omaisuudensuojan vahventamisella sekä osittain myös subjektiivisten
arvojen korvaamisella.
Keskeisenä perusteluna oli myös se, että pakkolunastuksia tehdään enenevissä
määrin kaupallista hyödyntämistä varten.
Ruotsissa käytetyt perustelut pätevät
meilläkin. Meidänkään lainsäädännössä
lunastuskorvauksen korotus ei ole täysin
vierasta. Vesilaki nimittäin tuntee 1,5 kertaisen korvaustason tietyissä tapauksissa,
ja kansallisen turvallisuuden varmistamista koskevassa lunastuslaissa on korvaus määrätty korkeimman käyvän hinnan
mukaiseksi.
Työryhmän raportissa esitettyjä keinoja
on vietävä pikimmiten eteenpäin, ja lakiin
tulee lisätä säännös lunastuskorvauksen
korottamisesta kiinteällä prosentilla. Näin
varmistetaan täysi korvaus maanomistajille Ruotsin mallin mukaisesti.

Helena Ålgars
Maanomistajien Arviontikeskuksen
toimitusjohtaja

Östberg Magnus

Schulman Max
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VAP-viljelijät takaavat
alkutuotannon
myös poikkeusoloissa
Covid-19 pandemia osoitti varautumisen tärkeyden,
sillä poikkeusolot iskevät yleensä yllättäen. Koronavirus
herätti huomaamaan nopean reagointitarpeen sekä
huoltovarmuusvarastojen ja niiden päivityksen tarpeellisuuden.

14
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A

lkutuotannon turvaaminen on
ensisijaisen tärkeää, jotta ruuantuotanto voidaan varmistaa
myös poikkeusoloissa.
Poikkeusolot ovat normaaliolojen vakavia häiriötilanteita, esimerkkeinä erityisen vakava suuronnettomuus, aseellinen
hyökkäys tai sen uhka, vaaralliset tartuntataudit tai taloudellinen kriisi.

Puolustusvoimat hyväksyy henkilön tehtäväänsä. Heidän varauksensa tarkistetaan
viiden vuoden välein.
VAP-viljelijöiden käyttämä kalusto sekä
henkilöstö, kuten maatalouslomittajat ja
huoltohenkilöstö, voivat olla myös VAPvarattua, sillä normaalioloissa tarvittavat
resurssit tulee olla käytössä myös poikkeusoloissa.
VAP-viljelijöitä koulutetaan säännölliVarautuminen on osa
sesti Maatilojen varautumiskoulutukseskokonaisturvallisuutta
sa erilaisten maatalouden uhkien varalta.
Suomen kokonaisturvallisuuden yhteisNäitä ovat esimerkiksi vesi- ja energiatoimintamalli on kansainvälisesti ainuthuollon häiriöt, tarttuvat eläintaudit, kaslaatuinen ja arvostettu. Erilaisiin yhteisvitaudit, viljelytekninen huoltovarmuus ja
kunnan uhkiin varaudutaan yhteisvoimin
tietoliikenteen häiriöt.
eri toimijoiden, kuten terveydenhuollon,
Olennainen osuus koulutuspäivässä on
viljelijöiden mahdollisuus keskusteluun.
pelastuslaitoksen, elinkeinoelämän, eri
järjestöjen ja kansalaisten kanssa.
Huoltovarmuuskeskus rahoittaa
Varautuminen perustuu vaVAP-viljelijöiden koulutusrautumisvelvollisuuteen
päivät tilavuokrineen ja
valmiuslain (1552/2011),
ruokailuineen. Maanpelastuslain (379/2011)
puolustuskou luSuosimalla
ja muun erityislaintusyhdistys (MPK)
kotimaisia
säädännön perusorganisoi ja järjesteella. Varautumistää tilaisuudet ja
elintarvikkeita
toimenpiteitä ovat
kutsuu VAP-viljetakaamme
lijät maaseutuhalmuun muassa riskiruoantuotannon
en arviointi, valmiuslinnosta saamiensa
pysyvyyden omassa yhteystietojen perussuunnitelmien tekemimaassamme.
nen, jatkuvuudenhallinteella koulutukseen yhta, rakenteelliset ja tekniset
teistyössä ELY-keskuksen
etukäteisvalmistelut, koulutus
ja kuntien maaseutuhallinnon
yhteistoiminta-alueiden kanssa. Osalja valmiusharjoitukset sekä kriittisten
listuneet viljelijät saavat koulutuspäivästä
resurssien, kuten henkilöiden ja tilojen,
varaukset.
kertausharjoitusvuorokauden.
Kullakin viljelyalueella on viljelypäälVAP-viljelijät on vapautettu
likkö, varaviljelypäällikkö sekä alueen
asepalveluksesta
VAP-viljelijät. Kunkin viljelyalueen VAPVAP-viljelijät takaavat Suomen huoltovarviljelijät täyttävät valmiussuunnitelman
muusjärjestelmässä yhteiskunnan elintäroman alueensa resurssien ja tuotantopakeitä toimintoja. Heidät ovat vapautettu
nosten mukaan ja se päivitetään vuositaseellisesta palveluksesta alkutuotantoon
tain. Suunnitelmassa pohditaan esimerpoikkeusoloissa. VAP-viljelijät ovat pääkiksi erilaisten uhkien toteutumista ja niisääntöisesti 35–60-vuotiaita asevelvollihin varautumista, jotta toiminta uhkista
suuden tai siviilipalveluksen suorittaneita
huolimatta jatkuisi mahdollisimman norhenkilöitä ja heitä on kattavasti eri tuotanmaalina ja häiriöttömänä. Viljelyalueen
nonaloilta.
tiedoilla täytetty valmiussuunnitelma ja
Maaseutuhallinto esittää soveltuviksi
VAP-viljelijätiedot ovat salassapidettäviä.
Suomen riippuvuus ulkomaailman
katsomiaan henkilöitä VAP-viljelijöiksi.
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YHTENÄINEN
VALMIUSSUUNNITELMA-
POHJA NETISSÄ

VAP-viljelijöitä
koulutetaan
säännöllisesti
Maatilojen varautumis
koulutuksessa erilaisten
maatalouden uhkien
varalta.

taloudellisista, poliittisista ja myös sotilaallisista yhteyksistä haastavat maamme
huoltovarmuuden. Kotimaisen omavaraisuuden turvaamiseksi tulisi aktiivisesti
pyrkiä nostamaan esimerkiksi valkuaistuotannon sekä polttoaineiden tuotannon
ja varastoinnin tasoa, sillä mahdolliset
rajojen sulkemiset rajoittavat myös näiltä
osin alkutuotannon toimintaa.

Pirkanmaan kuntien maaseutuhallinnon
yhteistoiminta-alueet (6 kpl) ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat edelläkävijöitä
alkutuotannon varautumisessa Suomessa. Pirkanmaan kunnat (22 kpl) on
jaettu 1–6:een viljelyalueeseen, kunnan
koon mukaan. Muissa maakunnissa ei
vastaavaa viljelyaluejakoa ole käytössä.
Näille viljelyalueille laadittiin Lempäälän
kunnan maaseutuhallinnon toimeksiantamana opinnäytetyönä yhtenäinen valmiussuunnitelmapohja, jonka pohjalta
valmius normaaliolojen kaltaiseen toimintaan saadaan nopeasti käytäntöön
poikkeusolojen yllättäessä.

Kirsi Mäkelä
Maaseutuelinkeinojen agrologi
Hamk Mustiala

Opinnäytetyö varautumisesta, VAPviljelijöistä ja valmiussuunnitelmasta
löytyy kokonaisuudessaan
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk202004185300
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keta hyväksyttäviin avustuskustannuksiin.
Jos työ sen sijaan tehdään osakkaiden omana työnä tiemaksuja vastaan, voidaan se
ottaa osaksi hyväksyttäviä kustannuksia.
Hyväksyttävä määrä on henkilötyön osalta
10 euroa, konetyön osalta 30 euroa tunnilta.

Hakijana tiekunta

AVUSTUKSEN HAKEMINEN
Valtionavustuksen hakemiselle ei ole
erityistä määräaikaa. Suositeltavaa
olisi tehdä hakemus hyvissä ajoin edellisen vuoden aikana ennen töiden tekemisvuotta.
Avustushakemus toimitetaan sähköisesti tai postitse Pirkanmaan ELY-keskukseen. Lomakkeet löytyvät osoitteesta ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet.
Päätökset ja hankkeen valvonnan
hoitaa oman kunnan alueen ELY-keskus. Sinne kannattaa olla yhteydessä
jo hanketta valmistellessa.

Avustusta
yksityistien
peruskunnostamiseen
Valtio varaa vuosittain
määrärahan yksityisteiden
peruskunnostamisen
avustamiseen.
Avustus mahdollistaa
mittavankin hankkeen
tien pysyttämisessä
liikennöitävässä kunnossa.
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V

altion budjetissa on tälle vuodelle 20 miljoonan määräraha yksityisteiden parantamiseen. Myös
kunnilta saattaa löytyä mahdollisuuksia
osallistua perusparannusten kustannuksiin. Vuodelle 2021 on tulossa uudet avustusrahat.
Tiekuntien kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hakea rahoitusta.
Esimerkiksi Kuhmoisissa Pataveden yksityistielle valtionavustuksen saamisella oli
ratkaiseva merkitys liittymän parantamiseen. Liittymässä oli jyrkkä nousu valtatie
24:lle. Etenkin raskaalla kulkuneuvolla oli
hankaluuksia siirtyä pieneltä tieltä vilkkaasti liikennöidylle valtatielle. Tiekunta

haki ja sai tälle vuodelle Keski-Suomen ELYkeskuksen myöntämän 50 prosentin avustuksen 24 000 euron hankkeeseen ja rakennutti tielle tasanteen liittymän yhteyteen.

Avustuskohteet
Kiireellisimpiä avustuskohteita ovat luonnonolosuhteiden, tulvien, maansortumien ja vastaavien aiheuttamien vaurioiden
korjaaminen, kun liikenne on kokonaan
estynyt tai uhkaa estyä. Valtionavustusta
voi saada 75 prosenttia korjauskustannuksista. Saman prosenttimäärän voi saada
myös siltojen ja vaativimpien rumpujen
uusimiseen ja peruskorjauksiin.
50 prosentin avustuksen voi saada tien

Valtionavustusten samoin kuin kuntien
tieavustamisenkin ehtona on, että tielle
on perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa
ja yksityistietä koskevien tietojen on oltava ajantasaiset maanmittauslaitoksen
yksityistierekisterissä ja Väyläviraston
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.
Avustuksen hakijana on oltava tiekunta.
Usein tilakeskuksen läpi kulkeva tie halutaan siirtää uuteen paikkaan. Siirtämisen kustannukset jaetaan toimenpiteestä
koituvan hyödyn mukaan. Yleensä hyöty
kohdistuu maanomistajalle ja hän voi olla
yksinomainen maksumies.
Jos tiekunta ottaa siirron hoidettavakseen ja hakee hankkeeseen liikenneturvallisuuden parantamiseen vedoten valtionavustuksen, voi myönteisessä tapauksessa
kustannuksiin tulla 50 prosenttia valtiolta,
toisen puolen jäädessä maanomistajalle.

Koronapoikkeusolojen vaikutukset

Valtionavustusten
samoin kuin kuntien
tieavustamisenkin
ehtona on, että
tielle on perustettu
tiekunta.

routavaurioiden korjaamiseen tai tien
kantavuuden ja siihen liittyvän kuivatusjärjestelmän parantamiseen. Vastaavan
avustuksen voi saada myös liikenneturvallisuuden parantamiseen, kuten kaarteen oikaisuun, liittymän parantamiseen
ja tielinjan siirtämiseen.
Laajemman perusparantamisen osana
voidaan hyväksyä samanaikaisesti tehtäviä kunnossapitoluonteisia töitä, esimerkiksi tien kulutuskerroksen lisääminen.
Tämä avustusmahdollisuus kannattaa
tiekuntien hyödyntää: pienentäähän toteutettu toimenpide seuraavien vuosien
kunnossapitotarvetta ja kustannuksia.
Osakkaiden tekemää talkootyötä ei las-

Avustushakemus edellyttää liitteekseen
muun muassa tiekunnan pöytäkirjanotetta kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty. Koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia on voimassa
kokoontumisrajoituksia, jotka voivat estää
tiekuntien kokouksen järjestämistä. Tiekunta voi kuitenkin tehdä hankevalmisteluja ja toimittaa avustushakemuksen sekä
ELY-keskus tehdä ehdollisen avustuspäätöksen. Tällä poikkeusmenettelyllä tehdyn
avustuspäätöksen maksamista ei kuitenkaan voida suorittaa ennen tiekunnan kokouspäätöksiä.
Tiekunta voi ehdollisen avustuspäätöksen jälkeen omalla vastuulla viedä hanketta eteenpäin aina toteuttamiseen asti.
Yksityistieasiantuntija
Heimo Mattila
heimo.mattila@phnet.fi
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KALASTUSOIKEUKSIEN
VUOKRAAMISESTA
LISÄTULOJA OSAKASKUNTATOIMINTAAN
Kalastusoikeus kuuluu
vesialueen omistajalle,
jolla on oikeus harjoittaa
kalastusta ja määrätä siitä.
Omistajalla on myös oikeus
vuokrata kalastusoikeuttaan.

KUVA: Shutterstock
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mistaja voi vuokrata joko kaiken
kalastusoikeuden tai pelkän kalastusoikeuden tiettyyn kalapaikkaan, tietyn pyydyksen käyttämiseen tai
määrätyn kalalajin kalastamiseen. Kalastusoikeus on omaisuutta, joka nauttii perustuslaillista omaisuuden suojaa.
Pääsääntöisesti kalastusoikeus on noin
14 400 yksityisellä omistajalla (yksityiset
vesialueet), noin 20 500 osakaskunnalla
(yhteiset vesialueet) tai valtiolla (yleiset vesialueet).
Nykyistä kalastuslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että lakiuudistuksen eräänä keskeisenä tavoitteena
on parantaa kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä ja helpottaa kaupallisten kalastajien mahdollisuuksia harjoittaa
elinkeinoaan sekä lisätä kotimaisen kalan
tarjontaa niin kauppoihin kuin jalostustoimintaankin.
Tähän lähtökohtaan liittyy vuonna 2016
julkaistu Sinisen biotalouden kansallinen
kehittämissuunnitelma 2025 ”Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä”. Siinä esitetään
kunnianhimoisia tavoitteita sinisen biotalouden kasvupotentiaalille.
Kalastusoikeuden haltijoiden tulisikin
olla mukana kehittämässä kalastusoikeuden käyttöön liittyvää liiketoimintaa.
Heidän kannaltaan kalastusoikeudet
ovat vain vähän hyödynnetty kaupallinen

vuokratulonlähde, koska tällä hetkellä
puuttuvat todelliset kalastusoikeuksien
vuokramarkkinat.

pallinen kalastaja (”yksi yrittäjä”). Tämä
johtuu siitä, että sisävesien vesialueet (80–
90 %) ovat pääsääntöisesti osakaskuntien
jäsenten yhteisomistuksessa.
Millainen on kalastusoikeuden vuokraOsakaskuntien pinta-alat vaihtelevat suusopimus?
resti alle 10 hehtaarista yli 10 000 hehtaariin.
Internetistä löytyy malleja metsästysoiTästä syystä kaupallisen kalastuksen järjeskeuden vuokrasopimuksista, mutta ei katämiseksi voisi olla järkevää tarjota vuokralle useiden vierekkäisten osakaskuntien
lastusoikeuden vuokrasopimuksista.
Kalastuslain 11 §:ssä säädetään kalasvesialueet samanaikaisesti yhdellä vuokratusoikeuden vuokraamisesta: kirjallinen
sopimuksella sille kaupalliselle kalastajalle,
joka täyttää parhaiten vuokvuokrasopimus, määräaikainen tai
ranantajien valintakritoistaiseksi, kalastusoikeuden
teerit. Edellytyksenä
jatkoluovuttamisesta sekä irtisanomisperusteista.
on, että naapuriosaVuok rasopimu k sessa
kaskunnat laativat
Kalastusoikeudet
yhteistoiminnan
tulee tietenkin olla myös
pohjaksi keskinäisopimusosapuolten, kaovat vain vähän
lastusoikeuden haltijan
sen sopimuksen
hyödynnetty
kaupallisen kalasja vuokraajan, nimet ja
kaupallinen
yhteystiedot. Samalla tulee
tuksen järjestämivuokratulonlähde. sestä vesialueillaan.
määrittää, mikä on vuokraamisen kohteena: kalastusoikeTässä sopimuksessa
uden vuokraaminen tietylle vesipäätettäisiin muun muasalueelle, kalastusoikeus tiettyyn kalasa osakaskuntien yhteenliittypaikkaan tai tietylle kalalajille tai ravulle,
män edustajasta tai edustajista, vuokrasopimukseen tulevista ehdoista, vuokran suutai määrätynlaisen pyyntivälineen käyttö.
Vuokrasopimuksessa tulee myös sopia
ruudesta ja siitä, miten vuokratulo jaetaan
vuokran suuruudesta ja maksamisesta
sopimuksen osakaskuntien kesken.
sekä mahdollisesta saalistilastoinnista ja
raportoinnista vuokranantajalle.
Autamme mielellämme myös näissä asioissa.

Miten kaupallinen kalastus
tulisi järjestää
Metsästysvuokrasopimus eroaa kalastusvuokrasopimuksesta siinä, että sopimusosapuolina ovat pääsääntöisesti vuokranantajana maanomistaja (”yksi omistaja”)
ja vuokralaisena metsästysseura (useita
jäseniä).
Kalastusvuokrasopimuksissa vuokranantajana on useimmiten osakaskunta
(useita omistajia) ja vuokralaisena kau-

Juha-Pekka Ripatti
toiminnanjohtaja
Vesialueomistajain liitto VEALO ry
vesialueomistajat.fi
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INFO

Avustukset
rakennusperinnön
hoitoon
Rakennusperinnön hoitoon vuodelle
2021 tarkoitettujen avustusten
hakuaika päättyy 30.11.2020.
Määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön
hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden
välittömän ympäristön kunnossapitoon,
suojeluun ja parantamiseen.
Hakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jossa kohde sijaitsee. Poikkeuksena
on Satakunta, jossa hakemukset toimitetaan
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, sekä
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joissa toimitusosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hakemuslomake täytetään ja lähetetään
sähköisesti. Hakuohje löytyy Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta.
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Siirry ajoissa Suomi.fipalvelun käyttäjäksi
Mihin toimenpiteisiin avustusta
voidaan hakea?
Avustusta voi hakea sellaisiin korjauksiin,
joilla edistetään rakennuksen säilymistä.
Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai
tulisijojen korjaustyöt.
Avustuksia voi hakea myös rakennuksen
pihapiirin tai muun välittömän ympäristön
kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin
toimenpiteisiin.

Opas auttaa suojautumaan kyberuhkilta

Muukalaisten
invaasio?

Uusi opas auttaa pienyrittäjiä suojautumaan yleisimmiltä kyberuhilta.
Kyberuhkat koskettavat kaikenkokoisia
yrityksiä toimialasta riippumatta. Monilla
pienillä teoilla omasta toiminnastaan voi
tehdä turvallisempaa ja välttyä yleisimmiltä
uhilta.
Kyberturvallisuuskeskuksen oppaassa
käsitellään muun muassa tietojenkalastelua, haittaohjelmia, päivityksiä ja käyttöoikeuksien hallintaan.
Oppaan voi ladata
täältä:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/
sites/default/files/media/publication/Pienyritysten_kyberturvallisuusopas_9_2020.pdf

Aapo Roseliuksen ja Tuomas
Teporan tietokirja ”Siirtoväki
Suomen ruotsinkielisillä alueilla
1940–1950” kertoo evakkojen
asuttamisen kokemuksista ja käytännöstä ruotsinkielisillä alueilla.
Talvisodan myötä yli 400
000 ihmistä täytyi evakuoida ja
asuttaa uusien rajojen sisään.
Se vaati pakkotoimia ja uhrautuvaista auttamisvalmiutta. Jatkosodan jälkeen vastaava urakka
oli edessä toistamiseen.
Sotapakolaisten asuttaminen
herätti myös jännitteitä, joista
osa purkautui kielikysymyksen
kautta.
Kirja kumoaa käsityksen, jonka mukaan suomenruotsalaiset
alueet tai ihmiset eivät olisi kan-
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Katso-palvelu
poistuu
käytöstä
31.12.2020. Katso-palvelun korvaavat
Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.
Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa
ajoissa kuntoon, jotta asiointi Verohallinnon, tulorekisterin, Kelan ja muiden
viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.
Metsäyhtymillä ja yhdistyksillä Suomi.fi-valtuuksiin siirtyminen voi edellyttää asiointia verotoimistossa, joten
asian hoitoon on hyvä varata riittävästi
aikaa.
Vero.fistä saat lisätietoa.

taneet vastuutaan evakkojen
asuttamisesta.
Kirjan sähköinen versio on
saatavissa täältä
https://kustantamo.sets.fi/
kirja/muukalaisten-invaasio-2/

FAMIGRO-PALKINTO
KANNUSTAA NUORIA
MAASEUTUYRITTÄJIÄ
Tämän vuoden kunniamaininnan sai suomalainen Vanhakylä gård.

Famigro on Karl Grotenfeltin vuonna 1985 perustama
perheyritys. Vuodesta 2013 se on jakanut vuosittain
Famigro-palkinnon nuorelle eurooppalaiselle
maaseutuyrittäjälle, joka on antanut tai antaa erityisen
panoksen maaseudun talouteen ja ympäristöön.
Yrittäjyyshankkeet rohkaisevat maaseudun nuoria yrittäjiä kunnioittamaan
ympäristöä ja kantamaan sosiaalista vastuuta. Famigro-palkinnon tarkoituksena on edistää näitä tavoitteita tukevia projekteja Friends and Young
Friends of the Countryside -verkostojen tuella.
Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Lisäksi yritys saa artikkelin Countryside Magazine -lehteen ja mahdollisuuden liittyä FCS- ja YFCS:een yleiskokouksen aikana Espanjassa.
Vuoden 2021 hakuaika alkaa 1.12.2020 ja päättyy 28.2.2021. Lomake
on saatavissa ELO- ja YFCS-sivustoilta, joissa on myös hakuohjeet ja ehdot. Hakijan on oltava 18–40-vuotias.
Vuonna 2020 voiton vei saksalainen Coconat-yritys. Kunniamaininnan
sai suomalainen Vanhakylä gård, jonka isäntä Wilhelm von Nandelstadh
on Maanomistajain Liiton rakennushistoriallisen jaoksen puheenjohtaja.
Liiton syyskokous 2019 pidettiin Vanhakylä gårdissa Sastamalassa.
Lisätietoja: alberto.hermosel@yfcs.eu
http://yfcs.eu/
https://coconat-space.com
https://www.youtube.com/watch?v=zQEJ6MoQDkM
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KARTANOPUOTI - PANIMO

MAANOMISTUKSEN
ASIAKYSYMYKSIÄ

www.malmgard.fi

Markku Tornberg
www.markkutornberg.fi

LUNASTUSLAIN OUTO
KORKOSÄÄNNÖS
Kirjoitan tätä kolumnia Maanomistaja-lehteen mökilläni
Kuusamossa. On lokakuu ja hirvijahdit menossa parhaimmillaan eri puolilla Suomea. Meidänkin hirviseurueessa
ensimmäinen lihanpaloittelu ja lihanjako tehtiin pari päivää sitten.
Metsästysoikeus kuuluu Suomessa erottamattomana
oikeutena maanomistukseen. Hirvijahtia varten tarvitaan
suurempia aluekokonaisuuksia ja siksi maanomistajat yleisesti ovat antaneet maansa hirviseurueen käyttöön. Tällöin
saadaan koottua järkeviä kokonaisuuksia jahtia varten.
Myös kalastusoikeus kuuluu osana maanomistukseen.
Kalastuksen osalta järjestely on Suomessa pääosin sellainen, että kalavedet ovat tilojen yhteisomistuksessa
osakaskunnan toimiessa omistajana. Kalastuksen järjestäminen on kalastuskunnan tehtävänä, mutta se ei omista
vesialueita. Erikseen ovat sitten ne vesialueet, jotka on
aikanaan jaettu tilojen yksityisvesiksi, erityisesti meren
rannikolla.
1980-luvun loppupuolella ympäristöministeriö yritti ottaa vesialueet oman hallinnonalansa hallintaan maa- ja
metsätalousministeriöltä. Tuolloin hanke saatiin torpattua.
Silloin yhteisaluelakia muutettiin niin, että tilojen kaikki yhteiset maa-alueet ja vesialueet siirrettiin osakaskunnan
omistukseen. Jakokunta-nimityksestä luovuttiin. Ympäristöministeriön oli näin vaikeampaa saada näitä oman hallinnonalansa piiriin.
Sitten tulikin Esko Ahon porvarihallitus ja myöhemmin
asia hautautui Natura 2000- ym. taisteluihin.
Lunastuslain korkosäännös on joissakin tilanteissa todella outo. Kuuden prosentin korko maksetaan maanomistajalle lunastustilanteessa tilusten haltuunotosta alkaen
korvausten maksupäivään saakka. Tässä ei ole erityistä
outoutta.
Sen sijaan silloin, kun omaisuuden käyttöä on rajoitettu
jo paljon ennen varsinaista lunastuslain mukaista haltuun-

ottoa, on koron määräytyminen kummallista.
Esimerkiksi valtakunnallisella rantojensuojeluohjelmalla
maanomistajilta vietiin mahdollisuus käyttää suojeluohjelmaan sisällytettyjä rantojaan normaaliin rantarakentamiseen. Rantojensuojelukohteisiin ei ole saanut rakentaa.
Kaikista rantojensuojeluohjelman kohteista ei ole vieläkään maksettu korvauksia. Rantojensuojeluohjelma tehtiin
vuonna 1990. Vuonna 1998 samat alueet vielä liitettiin
Natura 2000 -ohjelmaan.
Vaikka rantojensuojelukohteiden suojelupäätökset on
tehty jo 30 vuotta sitten, lunastettaessa suojelukorvauksille ei makseta lunastuslain mukaista kuuden prosentin
korkoa kuin vasta alueen haltuunotosta. Yleensä ei siis
lainkaan.
Laki on tältä osin auttamatta vanhentunut. On perustuslain omaisuudensuojasäännöksen vastaista, että omaisuus voi olla kymmeniä vuosia käytännössä käyttökiellossa, mutta korkoa ei tältä ajalta makseta. Vaikka omaisuus
pakkolunastetaan! Lunastuslakia tulee tältä osin pikaisesti
muuttaa.
Lunastuslaissa on toki muutakin ajantasaistettavaa.
Muun muassa korvaussäännös tulee saattaa ajanmukaiseen muotoon. Nykylain ”käyvän hinnan mukainen täysi
korvaus” tulee muuttaa muotoon ”korkeimman käyvän hinnan mukainen täysi korvaus”.

Tämä on viimeinen kolumnini Maanomistaja-lehteen. Siirryn
viettämään täysipäiväisesti eläkeläisen mukavaa arkea.
Maanomistajain liitto tekee arvokasta työtä maanomistajien oikeuksien puolesta. Kiitän liittoa ja teitä lukijoita,
että olen saanut antaa oman panokseni maanomistajien
yhteisille asioille.
Toivotan Maanomistajain liitolle, sen jäsenille ja lehden
lukijoille hyvää jatkoa toiminnassanne.

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

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

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

ESPOO
SEINÄJOKI
OULU

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Puhelin 020 7411 050

arviointikeskus.ﬁ

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 140 € 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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Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24 %).

OSTAMME
PUUTA
Varmista paras tuotto ja
tee puukauppa ajoissa!
Asiantuntijamme lähellä sinua ja metsääsi.

Muista myös
UPM Metsä
-verkkopalvelu
osoitteessa
www.upmmetsa.fi/
verkkopalvelu

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.
Asiakaspalvelu puh. 0204 16 5100 arkisin klo 8–18, lauantaisin klo 9–14
palvelukeskus@upm.com

UPM Metsä lupaa hyvää
www.upmmetsa.fi

