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Jo tiedossa olevat osoitteet
huomioidaan. Vastausosoite:
toimisto@maanomistajainliitto.fi

Olen viime aikoina Maanomistajain Liiton puheenjohtajana joutunut
lukemaan lehdistä onnettomista maanomistajista, joiden kotikunnat
ovat pakkolunastaneet heidän omistamiaan maita. Hyvin usein heillä
ei ole ollut myöskään mahdollisuutta vaikuttaa neuvotteluihin tai hinnoitteluun. Henkilökohtaisesti minua ihmetyttää, miten yhteiskunta
saa kohdella kansalaisiaan tällä tavalla.
Lunastuslain uudistaminen on ollut pitkään Liiton asialistalla. Nyt
se on vihdoin tulossa eduskunnan käsittelyyn. Olemme aina katsoneet, että kaupunkien ja kuntien tulee ensisijaisesti hankkia tarvittava maaomaisuus vapaaehtoisin kaupoin. Kaupunki ei voi tehdä
tarkoitushakuista voittoa pakkolunastamalla maata yksityisiltä maanomistajilta ja myymällä sitä eteenpäin korkeammalla hinnalla.
Vapaaehtoisiin kauppoihin on pyrittävä myös myyjän kannalta kohtuullisilla ja oikeudenmukaisilla hinnoilla. Julkisina toimijoina kaupunkien on kohdeltava maanomistajia tasapuolisesti niin toiminnallisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Mikäli pakkolunastukseen
kuitenkin päädytään, Maanomistajain Liiton mielestä korvauksen on
oltava vähintään kohteen käypä hinta plus 25 prosenttia. Kun joutuu
luovuttamaan omaisuuttaan yleiseen tarpeeseen vastoin tahtoaan,
on siitä saatava korvaus, joka aidosti kattaa koko menetyksen.
Kaupungeille on säädettävä velvollisuus pyrkiä vapaaehtoisiin
kauppoihin. Tarjoushintojen ja -ehtojen täytyy olla perusteltuja ja
neuvotteluprosessiin on varattava riittävästi aikaa. Maanomistajalle
on myös annettava neuvontaa, mistä hän voi saada apua etujensa
ajamiseen. Viranomainen käyttää tällä hetkellä hyväkseen yksityisen
maanomistajan kokemattomuutta ja heikompaa neuvotteluasemaa.
Omaisuudensuoja on yksi perustuslain suojaamista oikeuksista.
Pidämme erittäin tärkeänä, että tämä eduskunta turvaa maanomistajien perusoikeudet. Sitä on kunnioitettava yhdenvertaisesti muiden perusoikeuksien rinnalla.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painotti edellisessä Maanomistaja-lehdessä, että maanomistajan oikeusturvan parantaminen on keskeinen tavoite lunastuslain uudistamisessa. Hän korosti
myös, että lunastusmenettelyn yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden
kannalta on täysin välttämätöntä, että lunastuksesta maanomistajalle aiheutuva menetys korvataan täysimääräisesti. Tämä vaatimus
juontuu ministerin mukaan suoraan perustuslaista.
Liiton hallitus on viime aikoina ollut hyvin aktiivinen asiassa. Yhteydenotot poliittisiin päättäjiin ovat olleet hyvät ja rakentavat. Olemme
esittäneet liiton kannanoton asiassa ja toivomme nyt, että nämä
keskustelut tuottavat tuloksia. Viimeisten tietojen mukaan uusi lunastuslaki esitellään eduskunnalle juhannusviikolla. Työ jatkuu vielä.

Henrik Creutz
Maanomistajain Liiton puheenjohtaja

Kommer vi äntligen få
en ny inlösningslag?
Tidningsrubriker med förtvivlade jordägare har under den senaste tiden gjort mig, som ordförande för Jordägarnas Förbund besviken. Vi
kan läsa om kommuner som tvångsinlöser deras jordägares marker.
Ofta ges ingen ordentlig möjlighet till förhandling eller så har man
inte kunnat påverka prissättningen osv. Personligen grubblar jag på
hur samhället kan behandla sina medborgare på detta sätt.
Revideringen av inlösningslagen har varit länge på vårt förbunds
dagordning. Nu kommer lagen äntligen till behandling av riksdagen.
Jordägarnas Förbund har alltid ansett att städer och kommuner i
första hand bör förvärva jordegendom genom frivilliga uppgörelser.
Städer och kommuner får inte heller göra en avsiktlig vinst genom
att med tvång lösa in mark från privata jordägare och sedan sälja
den vidare till ett högre pris.
Frivilliga markförsäljningar måste också göras till ett rimligt pris
och det skall kännas rättvist för säljaren. Som offentliga aktörer
måste städer behandla jordägarna som jämbördiga förhandlingsparter. Då en tvångsinlösning oundvikligen sker, bör ersättningen åtminstone vara gängse priset på fastigheten + 25%. När man hamnar
sälja sin egendom, till offentliga projekt, mot sin vilja, bör man få en
ersättning som verkligen täcker hela förlusten.
Man bör nu se till att städer blir skyldiga att förhandla så att markaffärerna verkligen sker på frivilliga grunder. Städernas anbudspriser
och övriga villkor måste vara väl motiverade. Därtill måste det finnas
tillräcklig tid för förhandlingsprocessen. Jordägaren skall erbjudas
rådgivning om var han eller hon kan få hjälp för att driva sina intressen. För tillfället utnyttjar myndigheterna dessvärre den privata
jordägarens bristande erfarenhet och svagare förhandlingsposition.
Egendomsskyddet är en av jordägarnas grundrättigheter. Jordägarnas Förbund vill att riksdagen nu skyddar dessa. Dessa måste
respekteras på samma villkor som andra grundläggande rättigheter.
I det förra numret av vår medlemstidning Maanomistaja, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson att en förbättring av
jordägarnas rättssäkerhet har en central roll i revideringen av inlösningslagen. Detta också för att lagen skall bli allmänt accepterad.
Hon betonade även att det är en absolut nödvändigt att jordägarnas
förlust kompenseras till fullo. Minister Henriksson hänvisar här till
grundlagen.
Förbundets styrelse har under den senaste tiden jobbat hårt i
denna fråga. Kontakterna med de politiska beslutsfattarna har varit
goda och konstruktiva. Vi har redogjort för vår ståndpunkt och hoppas nu att dessa diskussioner kommer att bära frukt. Enligt de senaste uppgifterna kommer revideringen inlösenlagen till behandling
av riksdagens innan midsommar. Vi jobbar nu vidare.

Henrik Creutz
ordförande Jordägarnas Förbund
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Tällä hetkellä jo noin kolmannes
peltoalasta on vuokrattua.

Pellon vuokrahintojen
nousu pysähtynyt

KUVA: Janne Lehtinen

Koko 2000-luvun jatkunut
pellonvuokrahintojen nousu on
viime vuosina tasaantunut. Monissa
tuotantosuunnissa hinnat ovat jopa
alentuneet.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) keräämistä tiedoista ilmenee, että vuonna 2019 maatalousja puutarhayritykset maksoivat peltomaasta

Tekoäly auttaa
MYRSKYJEN JA
SÄHKÖKATKOJEN
ENNAKOINNISSA

vuokraa keskimäärin 230 euroa hehtaarilta.
Alueelliset erot ovat suuria. Korkeimpia
vuokrahinnat olivat Varsinais-Suomessa (410
euroa), Kanta-Hämeessä (300 euroa) ja EteläPohjanmaalla (290 euroa) peltohehtaaria kohti. Alhaisimmat vuokrahinnat olivat Lapissa ja
Kainuussa, 70 ja 60 euroa hehtaaria kohti.
Pellonvuokrahintojen kehitykseen voi tutustua Taloustohtori-sivuston Maa- ja puutarhatalous -palvelussa.

PELTOKAUPPA VILKASTUI,
MEDIAANIHINTA LASKI

Koko maan peltokauppojen mediaanihinta oli 8
500 euroa hehtaarilta. Mediaanihinta laski noin
neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Mediaanihinnan lasku selittyy pitkälti sillä,
että Etelä-Suomen ja Pohjanmaan peltomaakuntien osuus kauppojen kokonaismääristä

laski noin viisi prosenttiyksikköä vuodesta
2019 vuoteen 2020.
Metsätilakauppa vilkastui viime vuonna
eniten Lapissa, jossa metsätiloja myytiin yhteensä 420.
Samaan aikaan Etelä-Suomessa tehtyjen
metsäkauppojen määrä väheni hieman yhdeksän eteläisimmän maakunnan alueella.
Kauppojen mediaanihinta oli noin 2 900 euroa hehtaarilta. Koko maan myyntihinnoissa ei
tapahtunut muutosta vuoteen 2019 verrattuna.

PELTOKAUPPOJA
2020

720

KPL

6%

VAPAAEHTOINEN SOIDEN
SUOJELU KIINNOSTAA

KUVA: Shutterstock

Soiden vapaaehtoinen suojelu on saanut uutta vauhtia
Helmi-elinympäristöohjelman käynnistyttyä viime vuonna.
Luonnonsuojelun lisärahoituksella palkattiin väkeä ELYkeskuksiin ja kohdennettiin maanomistajille maksettavia
korvauksia myös soidensuojeluun.
Kokonaisuudessaan Helmi-ohjelmalla suojeltiin soita
5 578 hehtaaria vuonna 2020. Eniten soita suojeltiin Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.
Hieno esimerkki Helmi-ohjelmalla ennallistetusta suosta on Kurjenrahkan kansallispuiston Vajosuo Varsinais-Suomessa. Suon
vesitalouden ja kasvillisuuden palautumisesta hyötyvät monet
uhanalaiset suolinnut ja perhoset.
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Myrskyjen katkomat puut saattavat
kaataa mennessään voimalinjoja
ja vaurioittaa muuntajia, minkä
seurauksena sadat tuhannet taloudet
kärsivät vuosittain sähkökatkoista.

KUVA: Shutterstock

Viime vuoden aikana tehtiin yli
2 hehtaarin peltokauppoja kaikkiaan
720. Se on noin kuusi prosenttia
enemmän kuin vuonna 2019.

Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen
laitoksen tutkijoiden kehittämä
uusi tekoälyyn perustuva
menetelmä ennustaa vakavat
myrskyt useita päiviä etukäteen.
Se auttaa sähköyhtiöitä
korjausten ja niihin tarvittavan
henkilökunnan ennakoinnissa.
Uusi malli luokittelee myrskyt kolmeen
luokkaan, ja se tarkastelee erityisesti
suuria matalapaineisia myrskyjä, jotka
ovat Suomessa yleisiä myöhään syksyllä ja talvella.
Tekoälyn avulla pystytään ennustamaan 15 km:n tarkkuudella, mihin myrsky iskee ja kolmen tunnin tarkkuudella
sen, milloin myrsky iskee.
Uusi menetelmä on jo joidenkin sähköyhtiöiden kokeilukäytössä.
Asiaan liittyvä tutkimusartikkeli
löytyy täältä: https://nhess.copernicus.org/articles/21/607/2021/
nhess-21-607-2021.html

Metsien
inventointi tukee
metsäpolitiikkaa

Omavaraisuus
auttaa globaaleissa
saatavuusongelmissa

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) juhlii
satavuotista taivaltaan tämän vuoden aikana.

Koronapandemia on
haitannut maatalouden
globaaleja toimitusketjuja.
Samaan aikaan kuivuus
on koetellut monia maita
ja kulkusirkat tuhonneet
viljelykasveja Afrikan
sarvessa ja Etelä-Aasiassa.

Valtakunnan metsien inventoinnin ensimmäiset maastotyöt aloitettiin vuonna 1921. Taustalla oli huoli maamme
metsien tilasta ja puuvarojen riittävyydestä.
Sittemmin VMI:n tuottama tilastotieto metsistä on
osoittautunut niin arvokkaaksi, että inventointeja on toistettu noin kymmenen vuoden välein. Tällä hetkellä meneillään on 13. VMI.
Metsien inventointi auttaa kansallisen metsäpolitiikan
suunnittelussa.
VMI:n toimintaan ja tuloksiin pääsee tutustumaan
muun muassa blogikirjoitusten ja somessa (#VMI100)
jaettavan materiaalin avulla.

Nature Food -lehdessä julkaistu
tutkimus osoittaa, että tällaisessa
tilanteessa jo muutaman keskeisen
maan asettamat rajoitukset ruo-

kaviljojen kaupalle ja ruokaviljojen
varastointi voisivat nostaa nopeasti
esimerkiksi riisin, vehnän ja maissin
hintoja maailmalla ja uhata monen
maan ruokaturvaa.
Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan Suomen omavaraisuusaste ruoantuotannossa on kuitenkin moniin
maihin verrattuna hyvä, noin 70–80
prosenttia.
Hintojen nousu ja saatavuusongelmat eivät siten vaikuttaisi merkittävästi Suomeen, mutta vaarantaisivat
monen tuonnista riippuvaisen maan
ruokaturvan.
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KUVA: Magi Pernthaler
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Tuottajalle kiitos -stipendit haussa
Vaasan, K-ryhmän ja ProAgrian Tuottajalle kiitos -stipendihaku antaa kaikille maanviljelijöille mahdollisuuden hakea stipendiä viljelyyn tai jatkojalostukseen liittyvien innovaatioiden
kehittämiseen, testaamiseen sekä uuden tiedon jakamiseen.
Stipendiä voi hakea 31.3.2021 asti osoitteessa proagria.fi/viljelijastipendi. Stipendin suuruus on maksimissaan
10 000 euroa hakijaa kohden.

Metsäpölyttäjien ja lehtojen asialla

Maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi vuonna 2019 noin prosentin, 17 600 euroon vuodessa. Yrittäjätulo
kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin. Kannattavuus on kuitenkin edelleen vaatimatonta.
Kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -1,4. Kannattavuuskerroin on 0,41,
kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Tulokset
perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke)
kannattavuuskirjanpitoaineistoon.

Maa- ja puutarhataloudessa oman pääoman
osuus yrityksen koko
varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli vuonna
2019 72 prosenttia.
Se tarkoittaa sitä, että
keskimäärin ala ei ole
velkaantunut.

Tänä vuonna käynnistyy neljä uutta valtakunnallista
luonnonhoidon kehittämishanketta.
Hankkeet ovat osa METSO-ohjelmaa, jonka kautta yksityiset
metsänomistajat voivat suojella metsiään sekä tehdä niissä
luonnonhoitotöitä.
  Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (Pölymetsä) -hankkeessa tarjotaan metsänomistajille ja metsäalan toimijoille
tietoa siitä, kuinka pölyttäjät voidaan parhaiten ottaa huomioon talousmetsien luonnonhoidossa.
Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa kehitetään lehtojen luonnonhoitoa. Lähes puolet Suomen metsien
uhanalaista lajeista on lehdoissa, joten ne ovat tärkeä kohde.
Hanke kohdistuu lehtokeskuksiin eli Lounais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Keski-Karjalan ja Pohjois-Savon runsaslehtoisille alueille.

VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ
-PROJEKTI AUTTAA
Melan Välitä viljelijästä
-projektin kautta tuetaan
maatalousyrittäjien
jaksamista ja autetaan
haasteellisessa
elämäntilanteessa olevia
maatalousyrittäjiä.

Rahastot aktiivisia
metsätilojen ostajia

EHDOTA TOIMENPITEITÄ
ITÄMEREN TILAN
PARANTAMISEKSI
Itämeren tilan parantamiseksi
etsitään uusia keinoja.

KUVA: Kalevi Ketoluoto

Ympäristöministeriön helmikuussa julkistama toimenpideohjelmaehdotus vuosiksi 2022–2027 sisältää nykytoimien lisäksi 65 uutta toimenpidettä meren tilan
parantamiseksi. Niihin on mahdollisuus ottaa kantaa
tai tehdä omia ehdotuksia 14.5.2021 asti.
Palautetta voi antaa lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta tai toimittamalla palaute Varsinais-Suomen
ELY-keskukseen.
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Toimenpideohjelman
tavoitteena on turvata
Suomen merialueilla hyvä
tila. Se tarkoittaa puhtaita
vesiä, monimuotoista
luontoa, elinvoimaisia kala- ja
lintukantoja, roskattomia rantoja
sekä ympäristömyrkkyjen
ja niiden vaikutusten
vähenemistä.

Projekti on toiminut jo neljä vuotta, mutta
maatalousyrittäjien tarve avun saantiin ei ole
poistunut.
– Maatilojen heikko kannattavuus, työn henkinen ja fyysinen sitovuus, ihmissuhteet, pelko
tulevaisuudesta sekä tilojen suuri työmäärä uuvuttavat maatalousyrittäjiä. Kun yritystoiminta,
työ, koti ja ihmissuhteet nivoutuvat maatilalla
kaikki samaan vyyhtiin, ne lisäävät yksittäisten
ongelmien heijastumista kaikille elämän osa-

alueille, toteaa projektinvetäjä Pirjo Ristola.
Maatalousyrittäjien ei tarvitse vaikeuksiensa keskellä jaksaa yksin. Välitä viljelijästä
-projekti ja MTK-liittojen samankaltaista työtä
tekevät hankkeet auttavat.
– Ratkaisu ongelmiin on aina parempi kuin
se, että annetaan tilanteen pahentua. Apua
kannattaakin pyytää jo varhaisessa vaiheessa.
Lisätietoja projektista Melan nettisivuilta
www.mela.fi

KUVA: Shutterstock

Maatalouden
kannattavuus edelleen
vaatimatonta

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin
mukaan yli 10 hehtaarin metsätiloja
myytiin viime vuonna kaikkiaan yli
2 800. Lisäystä oli prosentin verran
edellisvuoteen verrattuna.
Rahastot ostivat myydyistä metsätiloista lähes 18 prosenttia lukumäärästä, 37 prosenttia pinta-alasta ja noin 34 prosenttia kauppasummasta.
Vuoteen 2019 verrattuna rahastojen osuus
ostoista nousi 4,6 prosenttiyksikköä ja kauppasummasta 4,4 prosenttiyksikköä.
Yksityiset ostajat ostivat metsätiloista noin
64 prosenttia lukumäärästä, 45 prosenttia pinta-alasta ja 44 prosenttia kauppasummasta.
Lopuissa metsätilakaupoissa ostajina olivat muun muassa kunnat, säätiöt, valtio ja
yhteismetsät.

Minun maaseutuni

MUISTITIEDON
KERUU JATKUU
Miten sinä muistat lapsuutesi
ja nuoruutesi maaseutua?
Mitä maaseutu merkitsee
sinulle tänä päivänä?

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään, miten maalaisnuoruus on
muuttunut 1940-luvulta 2020-luvulle, ja mitä
maaseutu merkitsee ihmisille elämän eri vaiheissa, lapsuudesta vanhuuteen.
Tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä
Oulun yliopisto ja Suomen Maatalousmuseo
Sarka.
Keruu päättyy 31.7.2021. Keruuseen voi
osallistua osoitteessa sarka.fi/minun-maaseutuni/
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HAITTOJEN KOMPENSAATIO

Sorkkaeläinkantaamme

Sorkkaeläinsaaliista
taloudellista
hyötyä

liittyvä keskustelu nousee
otsikoihin pääosin liikenneja metsä- ja satovahinkojen
takia. Runsas peurakanta
on samaan aikaan nostanut
sorkkaeläinkantamme
taloudellista saalisarvoa
niin lihan kuin myytävän
elämyksen osalta.

METSÄSTYSKAUSI

2019-2020
YLI

131 000
SORKKAELÄINTÄ

LIHAA NOIN

9,2

miljoonaa
KILOA

LIHA- & ELÄMYSARVO
YHTEENSÄ YLI

206

miljoonaa

KUVA: Rika Nakamura

EUROA

S

elvityksen (Wikström 2020) mukaan Suomessa kaadettiin metsästyskaudella 2019-2020 yli 131
000 sorkkaeläintä, joista kertyi
lihaa noin 9,2 miljoonaa kiloa.
Vuoden 2019 metsästyskauden kokonaislihamäärästä hirvet tuottivat noin
seitsemän miljoonaa kiloa, valkohäntäpeurat lähes kaksi miljoonaa kiloa ja metsäkauriit noin 230 000 kiloa.
Keskimääräisten ulosmyyntihintojen
perusteella koko sorkkaeläinsaaliin laskennalliseksi liha-arvoksi muodostui noin
81,5 miljoonaa euroa. Kun tähän lisätään
metsästyksen elämysarvo, joka vuoden
2019 metsästyskaudella oli hieman yli 124
miljoonaa euroa, saadaan sorkkaeläineläinsaaliin kokonaisarvoksi yli 206 miljoonaa euroa.
Hehtaarituottoina tarkasteltuna keskimääräinen saatu lihamäärä tuhatta hehtaaria kohden oli 306 kiloa.
Suurin lihatuotto saatiin VarsinaisSuomesta, jossa kaadettiin lähes 27 000
sorkkaeläintä. Tuhannelta hehtaarilta tämä tarkoittaa lähes 900 kilon lihamäärää,
jonka taloudellinen arvo on yli 7 300 euroa.

Alueellinen vaihtelevuus runsasta
Sorkkaeläinten tiheydet vaihtelevat maassamme runsaasti. Riistanhoitoyhdistysta-
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HOIDETTU METSÄ
LUPAA HYVÄÄ

HOIDETAAN
METSÄSI KUNTOON
www.upmmetsa.fi/taimikonhoidonaika

p. 020 416 5100

peruste, vaan asiaa on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti kustannusten ja tuottojen
näkökulmasta. Tämä antaa perusteita
myös siihen, missä suhteessa tuottoa voisi
jakaa maanomistajien, metsästysseurojen
ja palveluntuottajien välillä.

Riistasta pääomaa eri tarpeisiin
Erityisesti hirvieläimistä on mahdollista
saada merkittävästi nykyistä enemmän
tuloa maanomistajille, palveluntuottajille
ja metsästysseuroille liha- ja elämysarvoa
hyödyntämällä.
Maanomistajien näkökulmasta tämä
tarkoittaa kompensaatiota hirvieläinten
aiheuttamista vahingoista. Jos saatava tulo ylittää riistan aiheuttamat kustannukset, voidaan jo puhua metsän monikäytöstä saatavasta tuotosta.
Metsästysseurojen näkökulmasta tulo ohjautuu lähinnä metsästysinfran ja
riistanhoidon kustannusten pienentämiseen. Metsästyspalvelujen järjestäminen
palveluntuottajien osalta puolestaan lisää
erityisesti maaseudun elinvoimaisuutta ja
tuottaa luonnollisesti verotettavaa tuloa
yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tommi Häyrynen
Kirjoittaja työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä

KOHTI KESTÄVÄÄ RIISTATALOUTTA
KUVA: Kalevi Ketoluoto

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

Oikein ajoitetulla
taimikonhoidolla
nopeutat arvokkaiden
tukkipuiden kasvua,
minimoit metsänhoidon
kustannukset ja saat
hakkuutuloja nopeammin.

solla maastamme löytyy alueita, joilta metkamiseen voi olla kustannusperusteinen
malli, jossa tarkastellaan kustannuksia eri
sästetään keskimäärin yli 70 eläintä tuhanosapuolten näkökulmasta itse metsästystanelta hehtaarilta lihatuoton ollessa yli 2400
kg. Tämä tarkoittaa laskennallisesti lähes
pahtumaan sekä koko metsästykseen liit20 000 euron taloudellista arvoa.
tyen panos–tuotos-ajatteluun pohjautuen.
Erityisesti metsästysseuran ja maanErityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa jäädään useiden alueiden osalta alle yhteen
omistajien näkökulmasta valtaosa kuseläimeen ja alle 100 kg lihatuottoon. Näin
tannuksista kohdistuu alueen koko sorkmyös riistan taloudellinen arvo vaihtelee
kaeläinkannan metsästykseen sekä riisalueittain merkittävästi, ja se vaikuttaa artanhoitoon.
von tulouttamiseen eri osapuolille.
Metsästys ja riistanhoito sekä riistan
Tulkinnasta riippuu, miten paljon
”olemassaolo” aiheuttavat kustannuksia
maanomistajat, metympäri vuoden. Riissästysseurat ja paltan aiheuttamia saveluntuottajat voivat
to- ja metsävahinkoja
tulouttaa sorkkaeläinpitää tarkastella myös
ten arvoa. Toiselle
koko alueen riistakanErityisesti
paljon voi olla toiselle
nan osalta maanomishirvieläimistä
on
liian vähän. Kysymys
tajien näkökulmasta.
mahdollista saada
Metsästykseen liitkuuluukin: millainen
merkittävästi
riistakanta on riittävä,
tyvien kustannuksien
jotta osa siitä voidaan
tilikartta on varsin
nykyistä enemmän
muuttaa tuloksi joko
pirstaleinen. Pohdintuloa.
taa aiheuttaa erityiseslihan tai elämyksen
myynnin kautta?
ti se mitkä kustannukset kohdistuvat juuri
Arvon jakaminen
taloudellisen arvon tulouttamiseen, metTulon ositus ei välttämättä ole yksinkersästyshän on pääsääntöisesti harrastus- ja
tainen asia. Se riippuu siitä, katsotaanko
virkistystoimintaa metsästysseuroille.
asiaa metsästysseuran, maanomistajan
Maanomistajille riista aiheuttaa yhtä
vai palveluntuottajan näkökulmasta. Kylailla haittoja, hyödynnetään riistaa taloseessähän ovat metsästystapahtumat, joiludellisesti tai ei. Pelkkään metsästystala on taloudellinen arvo.
pahtumaan liittyvien kustannusten tunYksi lähestymistapa tulon reiluun janistaminen ei siten ole riittävä tulonjaon

Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa -hanke
keskittyy riistasta saatavan taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen huomioiden eri riistatoimijoiden näkökulmat riistan taloudellisen arvon tulouttamisessa.
Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti.
Hanke rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön riistatalouden edistämisen erityisavustuksella.

* Vertailukohtana käytetty hoitamatonta metsää.
10
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KUNTAVAALIT 2021

1.
2.

1.

1.

Maanomistajain liiton kuntavaalikysely – puolueiden vastaukset

Vaalipäivä 13.6. | Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6. | Ehdokashakemukset sisään 4.5.

Maanomistajien omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa olipa kyse asuinalueiden kaavoituksesta tai luonnon hyödyntämisestä kestävällä tavalla. Elinympäristöjen viihtyisyyttä ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamista
toteutetaan parhaiten vapaaehtoisten ja maanomistajia osallistavien toimintatapojen avulla.

2.

Kuntia on kehitettävä
maanomistajien kanssa
neuvotellen, ei perusoikeuksia,
omaisuuden suojaa venyttäen.
Pakkolunastus on viimesijainen
keino. Lunastustilanteissa on
tärkeää, että perustuslain takaama täyden korvauksen vaatimus
täyttyy ja maanomistajien oikeudenmukainen kohtelu toteutuu.

3.

Ehdottomasti saa. Tavoitteenamme maankäyttö- ja
rakennuslakia uudistettaessa
on asumisen ja rakentamisen
mahdollistaminen maaseudulla
ja haja-asutusaleilla. Sitä koskevaa sääntelyä ja byrokratiaa
pitää purkaa.
Tavoitteenamme on kantatilatarkastelun vertailuvuoden kohtuullistaminen ja se, että maaseudun
kehittämistä haittaavien suunnittelutarvetarkasteluiden käyttöpakosta luovutaan.

4.

Kunnissa kannattaa kartoittaa ajoissa etenkin rakennusperinnön kannalta arvokkaat
ja kunnostamista vaativat kohteet
ja selvittää, onko niihin saatavissa
avustusta esimeriksi ELY-keskukselta tai museovirastolta.

12
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1.

Korkea yksityisomaisuuden suoja on toimivan
yhteiskunnan kivijalkoja. Suhtaudumme kielteisesti pakkolunastuksiin. Pakkolunastusten
käytön kynnyksen tulee olla erittäin korkea. Verorasituksen on
pysyttävä kohtuullisena. Tämä
koskee myös kiinteistöveroa.

2.

Pakkolunastus ei saa olla
kunnan maanhankinnan
aktiivinen työkalu. Kokoomuksen mielestä mahdollisten pakkolunastusten tulee olla erittäin
korkean kynnyksen takana. Niiden tulee olla viimesijainen ja
vain erityisen painavasta syystä
käytettävä keino.

3.

Haja-asutusalueelle saa
rakentaa. Uskomme kaavoituksessa monipuolisuuteen
ja asuntotuotannossa markkinaehtoisuuteen.
Rakentaminen ei saa myöskään jumiutua
byrokratiaan. Jos kuntalaisen
tai yrityksen hakemaa lupaa ei
käsitellä määräajassa eikä luvan myöntämiselle ole selkeää
laillista estettä, se myönnetään
automaattisesti.

4.

Vanhat ja historialliset
rakennukset ovat tärkeä
osa kansallista ja paikallista
kulttuuriperintöä. Lähtökohtaisesti vastuu rakennusten ja kiinteistöjen kunnosta ja ylläpidosta
on omistajilla. Tärkeää on, että
omistajilla on vapaus ja edellytykset kantaa tämä vastuu.

1.

Kuntavaaliohjelmassa
puhumme yrittäjyyden tukemisesta ja siitä, että yritykset
ja yksityiset ihmiset otetaan mukaan esimerkiksi kaavoitukseen
liittyvään päätöksentekoon. Kiinteistöverot pitää säilyttää kohtuullisina. Yksityisomaisuuden
suoja on meille keskeinen arvo.

2.

Pakkolunastukset pitää olla aivan viimeinen keino,
ja maanomistajille pitää aina tarjota täysi korvaus. Pakkolunastuksiin liittyvää lainsäädäntöä pitää täsmentää ja menettelyissä
pitää aina toteutua periaate perusoikeuksiin kuuluvan omaisuuden suojan kunnioittamisesta.

3.

Kyllä haja-asutusalueille
saa rakentaa. Kannatamme koko maan asuttuna pitämistä ja harvaan asutun maaseudun
elinvoimaisuudesta huolehtimista. Elinvoimaisuutta voidaan parantaa ottamalla käyttöön uusia
työn muotoja, jotka mahdollistavat asumisen myös kasvukeskusten ulkopuolella.

4.

Kunnat voivat myöntää
rakennusten kunnostamiseen tukea tai taata remonttilainoja. Olemme esittäneet lisärahoitusta mm. energiaremontteihin sekä kotitalousvähennyksen
laajentamista koskemaan myös
asunto-osakeyhtiöiden yhteisiä
remontteja.

1.

Koko Suomi tulee pitää
asumiskelpoisena. Suomi
on pitkien etäisyyksien maa, ja
valtaosassa maata ei ole mahdollista pärjätä ilman omaa autoa.
Rakentaminen ei saa tapahtua
sellaisista lähtökohdista, joissa
jotain kulkemisen muotoa syrjitään ja toista suositaan ideologisista syistä. Tien kulkukelpoisena
pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Kuntien ei tule ajaa valtiota jyrkempiä ilmastotoimia.

2.

Vahva omaisuuden suoja
on olennainen talouskasvun perusedellytys. Pakkokeino
on aina huonoin vaihtoehto, emme kannata pakkolunastuksia.
Kunnan etuosto-oikeus on riittävä työkalu.

3.

Ehdottomasti, koko Suomi
tulee pitää asumiskelpoisena. Rakentaminen tulee olla
mahdollista haja-asutusalueella
vieläpä ilman minkäänlaisia kaavoja tai säädöksellisiä pakkopaitoja. Nykyiset rantaosayleiskaavat rikkovat mielestämme
perustuslain henkeä ja vapaata
omaisuuden käyttöä.

4.

Tärkeintä on pitää huolta
siitä, että omistajaa ei rasiteta kunnan toimesta sääntelyllä ja byrokratialla, vaan tarjotaan
omistajalle edellytykset toimia,
kunnostaa ja säilyttää. Luotamme omistajaan ja siihen, että hän
osaa kyllä käyttää omaisuuttaan
joko viisasti tai enemmän viisaasti.

Mikä on vaaliohjelmanne
tärkein tavoite maanomistajien
oikeuksien turvaamiseksi?
Kannatatteko
pakkolunastusta kunnan
maanhankinnan työkaluna?

Yksityinen omistusoikeus
on keskeinen osa yhteiskuntanäkemystämme. RKP on
aina kunnioittanut maanomistajien oikeuksia ja tekee työtä
oikeudenmukaisen verotuksen
puolesta ja vapaudesta päättää
omasta omaisuudesta.

2.

Ei. Haluamme, että yksityisomistuksessa olevan maan
pakkolunastamista vältetään.

3.

Olemme aina olleet vahvan maaseudun kannattaja. Haja-asutusalueilla pitää
saada rakentaa ja elää. Se on
myös ainoa tapa turvata elävä
maaseutu ja maaseudun kehittyminen myös tulevaisuudessa.
Meidän pitää kehittää uudenlaisia palveluja niin, että voimme
tarjota samanvertaiset palvelut
haja-asutusalueille.

4.

Monissa kunnissa on
paljon historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Näiden
säilyminen hyvässä kunnossa
on kaikkien etu. Kunnat voivat
siksi eri tavoin helpottaa tätä,
sekä rakennusmääräysten kautta että yksittäisissä tapauksissa
ottamalla osan kustannuksista
hoitaakseen.

3.
4.

1.

Pidämme maanomistajien roolia tärkeänä osana
kuntien maankäytön suunnittelua, kaavoitusta ja rakentamista.
Kunnat ja maanomistajat tarvitsevat toisiaan.

2.

Kunnilla tulee olla nykyiset
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset välineet keinovalikoimissaan. On tärkeää, että kunnat
ja maanomistajat pyrkivät löytämään hyvän yhteistyön sävelen
kaikkialla Suomessa. Pakkolunastuksen pitäisi olla kunnilla viimesijainen keino maanhankinnassa.

3.

On kunnan päätöksillä ratkaistavissa, minne ja millä
edellytyksillä kunnassa voidaan
rakentaa. Yleisesti ottaen pidämme kuitenkin tavoiteltavana, että
yhdyskuntarakenne olisi mahdollisimman eheä. Tämä tukee myös
palveluiden järjestämistä.

4.

Lähtökohtana on, että
rakennuksen
omistaja
vastaa rakennuksen kunnosta ja
sen säilyttämisestä. Valtiolla on
tukijärjestelmiä esimerkiksi rakennusperinnön hoitoon. Mikäli
joillakin rakennuksilla on erityistä
merkitystä esimerkiksi historian,
arkkitehtuurin tai muun painavan syyn vuoksi ja jos tällaisen
rakennuksen kunnostaminen on
poikkeuksellisen kallista, kunta
voi harkita tuen myöntämistä
hankkeeseen.

Saako hajaasutusalueelle rakentaa?
Kuinka kuntien pitäisi tukea
vanhojen rakennusten
kunnostamista ja säilyttämistä?

1.

1.

2.

2.

Vaaliohjelmassamme ei
suoraan puhuta maanomistajien oikeuksista, mutta
teemme kunnissa niiden elinvoimaa kasvattavaa politiikkaa, joka
on hyväksi myös maanomistajille.
Pakkolunastus on yksi
kunnan maanhankkinnan
työkalu. Tärkeintä on taata riittävä asunto- ja infrastruktuurintuotannon edellytykset.

3.

Vasemmistoliiton mielestä
edellytykset hyvään elämään tulee olla niin kylissä kuin
kaupungeissa, ja kannatamme
esimerkiksi valtionosuuksien korotettua tasoa haja-asutusalueilla.

4.

Vaaliohjelmassamme linjaamme muun muassa
ARA-takauksien myöntämisestä
peruskorjauslainoihin asuntoosakeyhtiöille, energiatehokkuusinvestoinneista ja yleisenä periaatteena asuntojen elinkaarten
pidentämisestä.

Vihreiden tavoitteena on
varmistaa asukkaiden aito kuuleminen ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet maankäyttöä suunniteltaessa.
Pakkolunastus on viimesijainen, mutta tärkeä
työkalu kunnille ja kaupungeille, jottei esimerkiksi kunnan
kannalta elintärkeä raidehanke
jää toteutumatta yhden tontin
vuoksi. Lunastuksista on maksettava markkinaehtoinen hinta
ja maanomistajien kanssa tulee
neuvottelemalla ja sopimalla pyrkiä löytämään kaikkia osapuolia
tyydyttävä ratkaisu.

3.

Saa. Ihmisten tulee Suomessa voida vapaasti
valita asuinpaikkansa. On kuitenkin tärkeää, että taajamien ja
kaupunkien yhdyskuntarakenne
suunnitellaan sellaiseksi, että
palvelut ovat helposti saavutettavissa ja toteutettavissa.

4.

Tarvitaan sekä kuntien
että valtion toimia, jotta
vanhojen rakennusten kunnostamiseen on riittävät kannustimet.
Asuntojen hintojen laskiessa on
varmistettava kiinteistöverotusta
uudistamalla, että verotusarvot
vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia.
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KUVA: Janne Lehtinen

tiellä. Rasitetietoja löytyy kiinteistöjen
omistajien papereista, tarvittaessa niitä
voi myös kysellä Maanmittauslaitoksesta.
Ja huom! Tiekunnan voi perustaa vain
yksityistielain mukaiselle olemassa olevalle tielle, eli rasitetielle.
Perustamiskokouksen kutsu täytyy
toimittaa kaikille osakkaille kirjallisesti,
esimerkiksi kirjekutsuna postilaatikkoon
jaettuna tai postitse. Kutsu on lähetettävä
viimeistään kahta viikkoa ennen kokousajankohtaa.
Itse kokouksessa on tiekunnan perustamispäätöksen jälkeen ainakin päätettävä
tiekunnalle nimi ja päätettävä tiekunnan
toimielin sekä valittava toimihenkilöt.
Toimielimenä voi olla joko hoitokunta
tai toimitsijamies. Hoitokunnassa voi olla
kolmesta viiteen jäsentä ja vähintään yksi varajäsen, lukumäärät päättää kokous.
Toimitsijamies toimii yksin, hänelle valitaan varahenkilö. Samalla kokous valitsee
henkilöt valittuun toimielimeen.

Maanmittauslaitoksen rooli

Yksityistien tiekunnan
OMATOIMINEN
PERUSTAMINEN

Laki yksityisistä teistä
mahdollistaa tien
käyttäjille omatoimisen
järjestäytymisen ja
tiekunnan perustamisen
yksityistielle.
Maanmittauslaitoksen
yksityistietoimitusta ei
välttämättä tarvita.

14
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J

ärjestäytyneellä tiekunnalla on omat
etunsa verrattuna järjestäytymättömään tienkäyttäjäjoukkoon. Tiekunnassa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, tarvittaessa äänestäen.
Ilman tiekuntaa toimittaessa kaikista asioista on päästävä yksimielisyyteen, jolloin
erimielisyydet tuovat ongelmia.
Tiekunnan päättämät tiemaksut saadaan aina perittyä, tarvittaessa ulosoton
kautta. Myös ulkopuolisten tienkäyttäjien
käyttömaksujen määrääminen ja periminen helpottuu. Kunnan ja valtion tieavustukset edellyttävät perustettua tiekuntaa.

Toimihenkilöiden ensimmäinen tehtävä on
ilmoittaa tiekunnan perustamisen tiedot
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Tiekunta syntyy lopullisesti vasta,
kun sen lainvoimaisesta perustamisesta on
tehty rekisteriin merkintä.

Jos tiekunnan perustamista vastustetaan, voidaan harkita kirjallisen hakemuksen tekemistä Maanmittauslaitokselle, hakea yksityistietoimitusta tiekunnan
perustamiseksi.
Tietoimituksen kustannukset ovat tuhannesta eurosta ylöspäin. Jos tiekunta
toimituksessa perustetaan, maksu lankeaa perustetulle tiekunnalle. Tiekunnan perustamisen lisäksi hyötynä tulee toimituksen yhteydessä vahvistettava ensimmäinen
tieyksikkölaskelma.

Toiminnan alkaminen
Perustamiskokouksessa, tai heti seuraavassa kokouksessa, tulee päätettäväksi
pankkitilin avaaminen ja tilinkäyttövaltuuksien myöntäminen. Myös tieyksikköjen jakaminen ja yksikkölaskelman hyväksyminen on tehtävä.
Mikäli ollaan yksimielisiä, voidaan maksuunpanoluettelo ja tiemaksutkin vahvistaa jo perustamiskokouksessa. Tiekuntahan tarvitsee heti toiminnan alkaessa
rahavaroja.
Tieyksikkölaskelman voi valmistella itse, tai laskelmaesityksen voi ostaa asiaan
perehtyneeltä. Päätökset yksiköistä tekee
kuitenkin tiekunnan kokous.
Lain mukaan tienpitovelvollisuus jaetaan ja tieyksiköt lasketaan tieosakkaiden

kesken sen hyödyn mukaan, jonka tien
kullekin osakkaalle katsotaan tuottavan.
Hyötyä arvioitaessa otetaan huomioon tieosakkaan tiedossa oleva tien käytön määrä
ja laatu koko yksityistien pituudelta kuluvalla hetkellä ja tulevaisuudessa ja myös
mahdollinen elinkeinon harjoittamisesta
johtuva tien käyttö.
Kun noudattaa lain periaatteita yksikköjaossa, voi jakoperusteet luoda itsekin.
Yleisesti on kuitenkin käytössä Maanmittauslaitoksen antamat jakosuositukset, jotka
löytyvät Maanmittauslaitoksen nettisivuilta
otsiokolla Yksityistien tieyksiköinti, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 117.

Heimo Mattila
Yksityistieasiantuntija
heimo.mattila@phnet.fi

Toisaalta, jos on pieni ja sopuisan yksimielinen porukka tieosakkaita, voidaan
asioita hoitaa ilman tiekunnan mukanaan
tuomaa byrokratiaakin.

Tiekunnan perustamiskokous
Tiekunnan perustamisen voi kuka tahansa
tieosakas laittaa vireille kutsumalla kaikki
tieosakkaat erityiseen perustamiskokoukseen. Ennen kokousta on kuitenkin syytä
varmistaa, että tulevan tiekunnan jokaisella metrillä on olemassa olevat rasitteet,
eli jollakin kiinteistöllä on tienkäyttöoikeus toisen kiinteistön alueella olevalla

Register now for the
FFA2021 Annual Conference

•

Examining the renewal of leadership within the food system.

Join us on Tuesday, March 23

•

Determining how we can build a climate-resilient food system.

www.forumforagriculture.com

•

Investigating how healthy food can be made
accessible to all at scale.

Lisätietoja Maanomistajain Liitto
toimisto@maanomistajainliitto.fi

•

Learning from the COVID-19 pandemic and
establishing a truly robust food value chain.
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TIETOISKU

Tämä on hyvä tietää

DRONEKUVAUKSISTA
Kunnioita yksityisyyttä
Rikoslain salakatselusäännös suojaa laissa
määritellyllä alueella oleskelevaa ihmistä teknisellä laitteella tapahtuvalta katselulta tai
kuvaamiselta. Kuvattavan lupaa ei tarvita ns.
yleisillä paikoilla – muualla lupa pitää yleensä
olla. Jos syyllistyy kuvaamiseen ilman tarvittavaa lupaa, laki nimittää tekoa salakatseluksi.
Salakatselun rajat ovat tiukat. Rikos on tapahtunut, vaikka kuvia ei julkaistaisi tai tallennettaisi kameralle.
Jotta voisi tietää, milloin kuvaaminen on sallittu ilman lupaa, täytyy erottaa yleiset paikat
luvanvaraisista.
Rikos toteutuu silloinkin, kun kameralla, kiikarilla – tai millä tahansa apuvälineellä – vain
tarkkaillaan luvatonta kohdetta.

KUVA: Niklas Maisi

Julkisilla paikoilla kuvaaminen

16
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Kuvaaminen on sallittua kaduilla, teillä, toreilla, metsissä ja muilla vastaavilla yleisillä

paikoilla, yleisölle avoimissa julkisissa tiloissa, kuten esimerkiksi virastojen, laitosten,
myymälöiden ja ostoskeskusten yleisötiloissa
sekä rautatieasemien, lentoasemien ja metroasemien yleisölle avoimissa tiloissa.

Missä ei saa lennättää?
Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä alueita,
joihin kuuluu esimerkiksi ydinvoimaloita, öljynjalostamoita ja valtionhallinnolle tärkeitä alueita.
Valmistajien laitteisiin asentamat aluerajoitukset eivät automaattisesti suojaa lennättäjää virheen tekemiseltä ja ajautumiselta kielletylle alueelle. Siksi lennättäjän on aina ennen
toiminnan aloitusta varmistettava aktiiviset
alueet kieltojen- tai rajoitusten osalta.
Virallinen tieto voimassa olevista kielloista
ja rajoituksista löytyy aina kansallisista säädöksistä, määräyksistä ja päätöksistä, sekä
Ilmailutiedotuspalvelusta.

Kielto- ja rajoitusalueet
Ilmailua on eräissä osissa Suomen aluetta
rajoitettu kieltoalueilla (P-alue) ja rajoitusalueilla (R-alue). Lähtökohtaisesti kielto- ja rajoitusalueet koskevat kaikkea ilmailua (paitsi
viranomaistoimintaa), joten myös miehittämätön ilmailu on kiellettyä näillä alueilla ilman
erillistä lupaa.
Suomen ilmatilaan perustetaan jatkuvasti
myös tilapäisiä kielto- ja rajoitusalueita, jotka
dronelennättäjienkin tulee ottaa huomioon. Alueita voidaan perustaa esimerkiksi suuren yleisötapahtuman tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi. Tieto perustetusta
ilmatilan tilapäisestä rajoituksesta julkaistaan
ANS Finlandin ilmailutiedotuspalvelun sivustolla

Itärajan läheisyydessä lennättäminen
Ilmailukartassa näkyvä ADIZ-rajavyöhyke edellyttää lennonjohdolle tehtävää lentosuunnitel-

maa ennen kuin alueelle voi lentää. ANS Finland on julkaissut ohjeet nettisivuillaan RPASlentosuunnitelman laatimiseen.
Itärajaa myötäilevä rajoitusalue EFR100
vaatii aina poikkeusluvan Puolustusvoimilta,
jos alueella haluaa lentää.

Puolustusvoimien toiminnan
kuvaaminen on kiellettyä
Maanpuolustukseen liittyvien harjoitusten, varikkojen tai muun toiminnan kuvaaminen on
kiellettyä ilman erillistä lupaa, jota tulee hakea
Pääesikunnalta.
Esimerkiksi Helsingissä Kaartinkorttelin ja
Suomenlinnan alueella olevien Puolustusvoimien rakennusten kuvaaminen on kiellettyä.
Lisäksi pysyvien ja tilapäisten rajoitusalueiden
sisällä lennättäminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa Puolustusvoimilta.

Muista kunnioittaa muiden ihmisten yksityisyyttä
ja kotirauhaa. Ethän lennä toisten ihmisten kotien
yläpuolella häiritsevästi tai julkaise kuvia ihmisistä
ilman heidän suostumustaan.

Lähde ja
lisätietoja:

droneinfo.fi
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euroa/l. Hyvän taloudellisen tuloksen saaminen investoineelta maitotilalta edellyttää noin 0,38 euroa/l hintatasoa.
Hyvin hoidetulla ja ammattimaisesti
johdetulla maitotilalla navetan takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta.

NAVETAN RAKENTAMINEN

ON TALOUDELLINEN HANKE
Käytännön kysymykset kakkosnelosista, betoniraudoista ja
lantakoneista kyllä järjestyvät, kunhan talousasiat ovat kunnossa.

N

avetan rakentaminen maksaa
lähes aina enemmän kuin projektin alussa on oletettu ja kustannusarvioissa laskettu. Siksi
on tärkeää, että hankkeelle on neuvoteltu
rahoitus, joka mahdollistaa rahkeiden kestävyyden myös kustannusarvion ylittyessä.

Navetan rakentamisen rahoitus
Tyypillisesti toteutunut rakentamismeno
ylittää kustannusarvion 5-15 %:lla. Ohjekustannuksen ja toteutuneen rakentamismenon ero on puolestaan noin 15-25 %.
Koska navetan investointiavustus lasketaan ohjekustannuksen pohjalta, mutta
laskut maksetaan todellisten rakentamiskulujen mukaan, syntyy navetan rakentamisen aikana lähes aina rahoitusvajetta,
joka joudutaan kattamaan pankkilainalla
tai omarahoituksena.
AB-tukialueella on laskennallinen navetan investointiavustus 40 % suoraa
18
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avustusta ja 60 % korkotukilainaa, jolloin
navettaan saadaan laskennallisesti edullinen rahoitus koko rakentamismenolle.
Toteutuneissa navetoissa todellinen investointiavustuksen osuus on ollut 30 % ja
korkotukilainan osuus 50 %. Pankkilainaa
on jouduttu ottamaan 20 %.
Korkotukilainasta viljelijän maksama
korko on 1 %, ja valtion maksama korkotuen
kesto noin 12 vuotta.

Alv:n rahoitus
Lisäksi joudutaan usein ottamaan rakentamisaikaista lyhytaikaista lainaa rakentamismenojen alv-osuuden maksamiseen.
Arvonlisäveroa joudutaan maksamaan
jokaisen laskun yhteydessä, mutta se saadaan takaisin valtiolta palautuksena vasta
seuraavan vuoden keväällä, yleensä helmimaaliskuussa.
Tyypillinen rakennettavan navetan alvlaina on noin 10 % rakentamismenosta.

Lainatarpeen voi välttää siirtymällä alv:n
osalta kuukausi-ilmoitusmenettelyyn, jolloin palautukset saadaan kuukausittain.

Uuden navetan hinta
Vuosien 2018–2020 aikana Etelä-Suomeen
valmistuneiden investointitukikelpoisten
uusien navetoiden todellinen rakentamismeno on vaihdellut välillä 9 000–14 000 euroa per lehmä. Nuorkarjan ja hiehojen tilat,
säilörehuvarastot, ape-rehuvarastotilat,
tontin tasaus ja pihateiden rakentaminen
tulevat edellisten kustannusten päälle.
Pelkästään navetan tontin tasaus ja
pihateiden rakentaminen maksaa tyypillisesti useita kymmeniä tuhansia euroja,
mikä ei ole mukana virallisessa kustannusarvioissa eikä valtion ohjekustannuksessa.
Julkisessa keskustelussa esillä olleisiin
hyvin edullisiin (5 000–7 000 euroa/lp)
lehmäpaikan hintoihin päästään silloin,
kun lasketaan kustannukseen mukaan

UUDELLA NAVETALLA
ON 3 HINTAA
1) Kustannusarviossa
määritetty hinta
KUVA: Jarmo Keskinen

KUVA: Shutterstock

Lähtökohdat kunnossa

2) Ns. valtion
ohjekustannuksen
mukainen yksikköhinta
3) Toteutunut todellinen
rakentamismeno

pelkästään varsinaisen pihattorakennuksen rakentamiskustannukset ja käytetään
kustannusten jakajana makuuparsipaikkojen lukumäärää.

Rakentajan navettatili
Käytännön kokemuksen perusteella on
suositeltavaa, että navetan rakentamista
varten avataan oma rakentamisaikainen
tili pankkiin.
Aluksi tillille siirretään pankin kanssa
neuvoteltu riittävän suuri summa rahaa,
jotta maksuvalmius säilyy hyvänä ja voidaan maksaa rakentamisen laskuja. Tällöin navetan rakentamisen rahoitus ei ole
riippuvainen Ely-keskukselta haettavista
investointiavustuksen maksatuksista,
vaan rakentamista voidaan viedä eteenpäin pankkirahoituksen turvin.
Jos navetta valmistuu nopeassa aikataulussa, ei avustuksen maksatuksia yleensä
kannata hakea kuin kahdessa erässä. Korkotukilainaa on perusteltua hakea tällöin
vain kerran, sitten kun navetta on kokonaan valmis.

Uuden navetan vakuudet
Hyvät vakuudet mahdollistavat edullisemman riskireittauksen ja edullisemman
pankkilainan korkotason. Vakuudellisena
nostettu navetan rakentamislainan korko
on tyypillisesti noin 2,50-3,50 %.

Uuden navetan rakentamista suunnittelevan tilan perusasioiden pitää olla kunnossa.
Peltoa tulee olla vähintään yksi hehtaari per
lehmä, jotta rehuomavaraisuus voidaan turvata. Yrittäjäperheessä olisi hyvä olla kaksi
maatilayrittäjää, joista ainakin toinen aito
”lehmäihminen”. Lisäksi tilan velkamäärän
tulee olla lähtötilanteessa kohtuullinen.
Maitotilan ydinliiketoimintaa ei tule
ulkoistaa palkatulle henkilöstölle, ja maitotilan ydinliiketoiminta tapahtuu aina
navetan seinien sisällä.
Joidenkin meijereiden osalta vuoden
Jos maitotilan omistuksessa oleva pelto2021 alusta siirryttiin tuotantosopimusja metsäpinta-ala ovat riittävän suuret, synjärjestelmään, jossa jokaiselle maitotilalle
tyy niistä yhdessä uuden navetan kanssa
määritettiin sen suositeltava vuotuinen
riittävä vakuus uusille
meijerimaidon määrä.
navettalainoille, eikä
Vaikka järjestelmässä
erikoisjärjestelyille ole
onkin vaihteluita eri
tarvetta. Tarvittaesmeijereiden välillä,
sa vakuuksia voidaan
vaikuttaa siltä, että
Edullisempaan
korvata hakemalla
kaikille uuden naverakentamiseen on
tan rakentajille turvaosalle navettalainaa
mahdollista päästä
taan vähintään 10 000
ns. valtiontakausta.
silloin, kun ostetaan
litraa/lehmäpaikka/
Va ltionta kau k sesta
navetan koneet ja laitteet
vuodessa.
valtio perii vuotuista
käytettyinä tai leasingkorvausta 1,50 %/v, miEsimerkiksi yhden
sopimuksella, tai jos
robotin kokoluokan 65
kä tulee maksettavaksi
tehdään rakentamistyötä
normaalin pankkilailehmän navetat, joihin
merkittävästi omana työnä.
nan koron päälle.
on rakennettu 75 maUuden navetan vakuuparsipaikkaa, ovat
kuusvajetta voi keventää myös hankkimalsaaneet tyypillisesti noin 750 000 litran
la navetan laitteita leasing-sopimuksilla.
tuotanto-oikeuden. Keskilehmäluku karEsimerkiksi yhden lypsyrobotin liisaus väjassa on tuolloin noin 63-67 lehmää.
hentää vakuustarvetta noin 100 000 eurolla.

Navetta tuottaa tulosta
Nykyisellä maidon hintatasolla (noin
0,39 e/l) ja valtion myöntämät investointiavustukset huomioiden uuden navetan
rakentaminen on lähtökohtaisesti kannattava investointi koko Suomen alueella.
Tyypillisellä maitotilalla, joka on rakentanut uuden navetan, maidon hinnan ”kriittinen alakuolopiste” on yleensä tasolla 0,32

Jarmo Keskinen
johtava talousasiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi
www.maatilanrahat.fi
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OIKEUSTAPAUKSIA
KORKEIN OIKEUS JA
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Tarkemmin päätöksiin voi tutustua Valtion
säädöstietopankin sivuilla www.finlex.fi

KKO:2021:10
Perintökaari - Pesänselvitys - Pesänselvittäjä
Hallintaoikeus - Hallintaoikeuden lakkaaminen
Vahingonkorvaus		
B oli saanut kiinteistön lahjana äidiltään A:lta
ja perintönä isältään elinikäisen hallintaoikeuden jäädessä A:lle. A oli terveydentilansa vuoksi
muuttanut pois kiinteistöltä. Kiinteistötietojärjestelmän merkintä A:n hallintaoikeudesta oli
sittemmin A:n ja B:n yhteisestä hakemuksesta
poistettu. B oli tämän jälkeen myynyt kiinteistöstä määräaloja, joiden kauppahinta oli jäänyt
B:lle.
B:n kuoltua hänen kuolinpesäänsä määrätty pesänselvittäjä ei ollut pesänselvityksessä
nostanut esiin kysymystä siitä, oliko A:lla vielä
hallintaoikeus kiinteistöön. A vaati pesänselvittäjältä ja asianajotoimistolta vahingonkorvausta sillä perusteella, että pesänselvittäjä
oli menetellyt huolimattomasti luovuttaessaan
omaisuuden perinnönjakoon ottamatta A:n hallintaoikeutta huomioon.
Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin
perustein, että A:n menettelyn perusteella hänen voitiin katsoa luopuneen hallintaoikeudestaan, eikä hallintaoikeus siten ollut ollut pesänselvityshetkellä enää voimassa. Edellytyksiä
vahingonkorvauksen tuomitsemiselle ei sen
vuoksi ollut.

KKO:2020:92
Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Lunastamisen edellytykset
Vesijätön lunastustoimituksessa oli katsottu,
että toimituksen kohteena oleva yksityinen vesijättö oli menettänyt lunastuskelpoisen vesijätön luonteensa oltuaan lohkomistoimituksen
kohteena. Maaoikeus katsoi, että lunastettavaksi haettu alue oli edelleen lunastettavissa
olevaa yksityistä vesijättöä. Maaoikeus palautti
asian takaisin toimitukseen vesijätön lunastuksen varsinaisten edellytysten arvioimiseksi.
Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevin
perustein katsottiin, että vesijättö oli edelleen
lunastuskelpoinen. (Ään.)

24.2.2021/74 KHO:2021:24
Kunnallisasia - Maankäyttösopimus - Maankäyttösopimuskorvaus - Laskennallinen rakennusoikeuden hinta - Kunnan etu - Maanomistajien yhdenvertaisuus - Maapoliittinen ohjelma - Käypä
arvo - Kunnan harkintavalta
Kaupunginhallitus oli vuonna 2018 hyväksynyt
kunnan edustajien ja maanomistajien välillä

20

MA ANOMISTAJA 1 | 21

vuonna 2017 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen. Sopimus liittyi asemakaavanmuutokseen, jolla maanomistajien omistamille tonteille oli tulossa merkittävää rakennusoikeuden
lisäystä. Sopimuksen mukainen maankäyttösopimuskorvaus oli määritetty asemakaavassa
osoitetun rakennusoikeuden perusteella siten,
että rakennusoikeuden laskennallisena yksikköhintana oli käytetty hintaa 230 euroa/k-m2.
Mainittu hinta oli perustunut maankäyttösopimuksessa tarkoitetun alueen viereistä korttelia
koskevan vuonna 2013 järjestetyn tarjouskilpailun mukaiseen hintaan.
Kunnan jäsen E oli valituksessaan hallintooikeudelle vaatinut, että edellä mainittu kaupunginhallituksen päätös sekä E:n oikaisuvaatimukseen annettu kaupunginhallituksen
päätös kumotaan. E perusteli vaatimustaan
sillä, että kaupunginhallituksen päätös maankäyttösopimuksen hyväksymisestä oli kaupungin maapoliittisen ohjelman vastainen ja kaupungille taloudellisesti epäedullinen. Vuonna
2014 hyväksytyn ja vuonna 2016 tarkistetun
maapoliittisen ohjelman mukaan keskustan rakennusoikeuden laskennallinen hinta asemakaavanmuutoksesta aiheutuvaa arvonnousua
määriteltäessä oli vuodesta 2014 alkaen 250
euroa/k-m2, ellei tapauskohtaisesti muuta ilmene.
Hallinto-oikeus oli E:n valituksesta kumonnut kaupunginhallituksen päätökset. Hallintooikeus katsoi, että maapoliittisen ohjelman mukaista laskennallista hintaa matalampaan hintaan perustuva maankäyttösopimuskorvaus oli
ollut maapoliittisessa ohjelmassa asetettuun
hintatasoon verrattuna ilmeisen alihintainen.
Hallinto-oikeuden mukaan kaupunginhallitus oli
tällaisesta korvauksesta päättäessään käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen
kuin mihin se oli ollut käytettävissä ja siten
ylittänyt toimivaltansa.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnan
maapoliittisen ohjelman hyväksymisestä ja sisällöstä ei ole säännöksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maapoliittiseen ohjelmaan sisältyviä lausumia on pidetty oikeudelliselta luonteeltaan ohjeina, tavoitteina tai suosituksina.
Kun arvioitiin sitä, oliko kaupunginhallituksen päätös mahdollisesti lainvastainen sillä
perusteella, että sopimuksessa määrätty
maankäyttösopimuskorvaus olisi liian alhainen ja tästä syystä myös määrätty vastoin
vaatimusta maanomistajien yhdenvertaisesta
kohtelusta, kunnan maapoliittinen ohjelma oli
yksi arvioinnin lähtökohdista. Maankäyttösopimuskorvauksen määritykseen liittyi kuitenkin
aina myös sellaisia kaavahankkeeseen, aikaan
ja paikkaan sidottuja olosuhteita, jotka oli otettava huomioon. Korkein hallinto-oikeus viittasi
myös maankäyttö- ja rakennuslain 12 a lukua
koskeviin lain esitöihin.
Kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan

tavoitehinnasta voitiin tapauskohtaisesti poiketa. Kaupunki oli viitannut lähialueella toteutuneeseen vertailukauppaan ja esittänyt, että
maapoliittisen ohjelman mukainen tavoitehinta ei ollut sopimuksen tekohetkellä vastannut
kysymyksessä olevan kaavahankkeen osalta
käypää hintaa alueella.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että rakennusoikeuden laskennallisen yksikköhinnan poikkeama maapoliittisen ohjelman tavoitehinnassa ja
maankäyttösopimuksen mukaisessa hinnassa
ei ollut niin huomattava, että jo yksin tällä perusteella kaupungin käsitystä siitä, että alueen
käypä hinta sopimuksen tekohetkellä oli ollut
maapoliittisen ohjelman mukaista tavoitehintaa
alempi, olisi pidettävä virheellisenä. Asiassa
ei ollut esitetty muutakaan sellaista selvitystä, jonka perusteella maankäyttösopimuksen
mukainen laskennallinen hinta olisi kaavahankkeeseen, aikaan ja paikkaan sidottuna ollut niin
alhainen, että kaupunginhallituksen voitaisiin
katsoa käyttäneen harkintavaltaansa muuhun
tarkoitukseen kuin mihin se oli ollut käytettävissä. Korkein hallinto-oikeus kiinnitti myös tässä
yhteydessä huomiota maankäyttö- ja rakennuslain 12 a lukua koskeviin lain esitöihin.
Asiassa ei ollut myöskään esitetty, että kaupunginhallitus olisi vastaavissa tapauksissa
hyväksynyt maankäyttösopimuksia, joissa olisi
käytetty merkittävästi korkeampaa laskennallista rakennusoikeuden yksikköhintaa. Kaupunginhallituksen päätös maankäyttösopimuksen
hyväksymisestä ei siten ollut lainvastainen
myöskään sillä perusteella, että se olisi ollut
vastoin hallintolakiin perustuvaa vaatimusta
maanomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta.
Korkein hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen valituksesta hallinto-oikeuden
päätöksen ja hylkäsi E:n hallinto-oikeudelle tekemän valituksen. Kaupunginhallituksen päätökset jäivät voimaan.
Kaupunginhallituksen ei voitu katsoa käyttäneen harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen
kuin mihin se oli ollut käytettävissä.

25.1.2021/49 KHO:2021:16
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa Poikkeamispäätöksen voimassaolo - Virheellinen
lainvoimaisuustodistus - Luottamuksensuoja
Kaupungin kirjaamon rakennusluvan hakijoille
antamassa lainvoimaisuustodistuksessa oli
poikkeamispäätöksessä rakennusluvan hakemiselle määrätyn maankäyttö- ja rakennuslain
174 §:n 2 momentin mukaisen kahden vuoden
määräajan laskemisen alkamispäivää koskeva
virhe. Asiassa oli kysymys siitä, olivatko rakennusluvan hakijat voineet luottaa siihen, että
toimimalla poikkeamispäätökseen merkityn
lainvoimaisuustodistuksen perusteella laskettavan määräajan mukaisesti he olivat hakeneet
rakennuslupaa määräajassa.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että lainvoi-

maisuustodistuksen hankkiminen poikkeamispäätökseen oli ollut tarpeen rakennusluvan hakemiseksi. Poikkeamispäätöksestä ei suoraan
ilmennyt kahden vuoden määräajan viimeinen
päivä, vaan määräajan laskemisen alkamispäivä. Lainvoimaisuustodistuksessa oleva kahden
vuoden määräajan laskemisen alkamispäivää
koskeva 16 päivän virhe oli määräajan pituu-

teen nähden vähäinen. Luvanhakijat olivat
toimineet tämän virheellisesti lasketun määräajan puitteissa. Rakennuslupahakemus oli oikein lasketun määräajan mukaisesti laskettuna
myöhästynyt vain seitsemän päivää.
Vaikka poikkeamispäätöksessä oli kaksi eri
päivämäärää muutoksenhakuajan päättymiselle ja siten rakennusluvan hakemiselle määrä-

tyn kahden vuoden määräajan laskemisen alkamiselle, luvanhakijat olivat tässä tilanteessa
voineet luottaa siihen, että toimimalla lainvoimaisuustodistuksen perusteella laskettavan
määräajan mukaisesti he olivat hakeneet rakennuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain 174
§:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa.
Rakennuslupahakemus oli tehty ajoissa.

KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.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 2021 (suluissa varajäsenet)

RAKENNUSHISTORIALLINEN JAOS

PUHEENJOHTAJA
Henrik Creutz
VTM, Loviisa
puh 040 5147 475
henrik.creutz@malmgard.fi
(Ellen Rydbeck, Hattula)

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
(Mikael Jensen)

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

JÄSENET
Tomas Landers
metsänhoitaja, Inkoo
050 3500760
tomas.landers@tilanhoitajat.fi
(Aarne Schildt, Porvoo)

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.
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VPJ Kaj af Enehjelm
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Hannele Helkama-Rågård
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TOIMINNANJOHTAJA
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MMK
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tuija.nummela
@maanomistajainliitto.fi

Kaj af Enehjelm
KTM
Riihimäki
puh 040 552 6622
kaj.af.enehjelm@riihiviita.fi
(Jari Lahtinen, Pöytyä)
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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.

Yksityistieasioiden
neuvontaa ja koulutusta
Laki- ja kiinteistöarviointipalvelut
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

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

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Puhelin 020 7411 050

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

Yksityistieasiantuntija
Heimo Mattila
044 500 2092
heimo.mattila@phnet.fi

Liimaa tähän
postimerkki

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

Kyllä, haluan liittyä Maanomistajain Liiton jäseneksi.
Jäsenmaksun 140 € maksan minulle erikseen postitettavalla laskulla.

Haluan liittyä myös rakennushistoriallisen jaoksen jäseneksi.

arviointikeskus.ﬁ
Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puh / Tel.

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.europeanhistorichouses.eu

JÄSENEKSI

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

Nimi / Namn

The Finnish Landowners’ Organization provides advice and safeguards the interests of
significant private landowners in Finland. In
1996, this registered association joined ELO
(European Landowners´ Organization). The
Finnish organization was established in 1945.

www.europeanlandowners.org

LIITY JÄSENEKSI – BLI MEDLEM

Jakeluosoite / Adress

ESPOO
SEINÄJOKI
OULU

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.

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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KUVA: Shutterstock

Kokouksen jälkeen alustus ja keskustelua tulevista ratahankkeista.

KUTSU

INBJUDAN

Maanomistajain Liitto ry

Jordägarnas Förbund rf

pidetään keskiviikkona 7.4.2021 klo 10

hålls onsdagen 7.4.2021 kl. 10

Helsingissä UPM:n Biofore Talossa,
Alvar Aallon katu 1
Kokous järjestetään Teams-etäyhteyksin
ja paikanpäälle tuloa ei suositella
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat

i Helsingfors, UPM Biofore-huset,
Alvar Aaltos gata 1
Mötet kommer att hållas på distans
med Teams och närvaro på plats
rekommenderas inte
Mötet behandlar stadgeenliga årsmötesärenden

Hallitus

Styrelsen

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön
viimeistään ke 31.3.21
toimisto@maanomistajainliitto.fi
Esityslista ja muu kokousmateriaali on saatavilla
Liiton kotisivuilla www.maanomistajainliitto.fi
tai paperikopiot voi pyytää
Liiton toimistosta puh 045 221 5151

Förregistrering krävs senast ons 31.3.21
toimisto@maanomistajainliitto.fi
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!

Maanomistajain
Liitto

Jordägarnas
Förbund

VUOSIKOKOUS

ÅRSMÖTET

