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2000-luvun alussa ranskalainen kaivosyhtiö oli hakenut valtaus
oikeuksia uraanille ja toriumille mm. Itä-Uudellamaalla. Metsissä
oli tehty koeporauksia luvatta ja edellytyksiä uraanin louhintaan
alueella selvitettiin. Ensimmäistä kertaa koin, että yhteiskunnan
koneisto toimi selkäni takana. Näin ei voi tapahtua, ajattelin. Maanomistajain Liitossa menettelyä vastustettiin tiukasti. Lisäksi oltiin
huolissaan mahdollisista maankäytön korvauksista valtauksen
toteutuessa. Prosessi huolestutti maanomistajia pitkään, mutta
onneksi kaivosyhtiölle ei lopulta myönnetty valtausoikeutta.
Maanomistajain Liitto oli tuolloin ainoa yksityisiä maanomistajia
puolustava järjestö. Haasteet ja kysymykset vaihtelevat, mutta työ
jatkuu. Tällä hetkellä lakia kiinteistöjen lunastamisesta käsitellään
eduskunnassa. Muutoksien tarkoitus on mm. parantaa maanomistajien asemaa. Korvausehtoja käydään läpi, jotta ne vastaisivat
paremmin kiinteistöjen hintojen kansainvälistä kehitystä. Liitossa
halutaan varmistaa, etteivät esimerkiksi kunnat voi jyrätä maanomistajia tulevaisuudessa. Päätöstä asiasta toivotaan mahdollisimman pian.
Yhteistyö päättäjien ja virkamiesten kanssa eduskunnassa ja
EU-tasolla jatkuu. Haluamme vaikuttaa maanomistajien oikeuksiin.
Yhteistyö eurooppalaisen kattojärjestön kanssa on tärkeämpää
kuin koskaan aiemmin – European Landowners Organisationin
piiristä löytyvät parhaat yhteistyökumppanit ja vaikuttajat. Tätä
meidän tulee vaalia.
Liittomme on kuluneen vuoden aikana panostanut strategiatyöhön, jonka tehtävänä on kehittää edunvalvonnan edellytyksiä.
Tähän meillä on hyvät lähtökohdat. Uskon edelleen, että Maanomistajain Liitto on ainoa edunvalvontajärjestö joka todella valvoo
oikeuksiamme.
Olen ollut Maanomistajain Liiton hallituksessa yli kymmenen
vuotta ja hallituksen puheenjohtajana kuusi vuotta. Olen päättänyt,
etten asetu puheenjohtajaehdokkaaksi enää tämän kauden päätyttyä, samalla jätän myös paikkani hallituksessa.
Haluan kiittää Maanomistajain Liiton jäseniä luottamuksesta.
On ollut hauskaa ja mielenkiintoista työskennellä yhteisten kysymysten ja haasteiden parissa. Haluan kiittää myös kollegoitani
hallituksessa ja toiminnanjohtajaamme. Toivotan seuraaville hallituksille onnea ja menestystä työssään!

Vad får en jordägare att gå med i
Jordägarnas Förbund? För min del
gick det till på följande sätt.
I början av 2000-talet hade ett franskt gruvbolag ansökt om inmutningsrätt för uran och torium i bla Östra Nyland. ”Man” hade gjort
provborrningar i skogarna utan tillstånd och man höll då på med att
utreda möjligheterna att inleda urangruvdrift i området. Det var första gången som jag fick uppleva att samhällsapparaten gick bakom
ryggen på jordägaren. Så här får man ju inte göra, tänkte jag. Inom
Jordägarnas Förbund motsatte man sig skarpt tillvägagångssättet.
Därtill var man bekymrad över ersättningen på marken vid en eventuell inmutning. Processen oroade jordägarna länge och lyckligtvis
beviljades inte gruvbolaget till slut inmutningsrätt.
Jordägarnas Förbund var då den enda organisation som tog sida
för de privata jordägarna. Frågorna kan variera, men jobbet fortsätter. Lagen om inlösen av fastigheter behandlas nu av riksdagen.
Syftet med ändringen är bland annat att förbättra markägarnas
ställning. Kriterierna för ersättning ska ses över för att spegla den
internationella utvecklingen i värderingen av fastigheter. Nu ska det
säkerställas att till exempel kommuner inte längre har möjlighet att
köra över markägare i framtiden. Vi hoppas få ett beslut i frågan så
snart som möjligt.
Kontakten med beslutsfattare och tjänstemän i riksdagen och
på EU-nivå fortsätter. Vi vill kunna påverka jordägarnas rättigheter.
Samarbetet med vår europeiska takorganisation European Landowners Organisation är viktigare än någonsin. Inom ELO finns våra
bästa samarbetspartners och påverkare. Vi skall ta vara på detta.
Vårt egna förbund har under det senaste året satsat på ett strategiarbete som skall hjälpa oss att utveckla våra förutsättningar att
jobba för våra intressen. Jag tror på att det finns goda möjligheter
till detta. Jag tror fortfarande på att Jordägarnas Förbund är den
enda intresseorganisation som, på riktigt, bevakar våra intressen.
Jag har suttit i Jordägarnas Förbunds styrelse i över ett decennium och som styrelseordförande i sex år. Jag har nu beslutat att
inte ställa upp som ordförande efter detta verksamhetsår. Jag lämnar samtidigt min plats i styrelsen.
Jag vill tacka alla medlemmar för det förtroende man gett mig.
Det har varit roligt och inspirerande att jobba med frågor som engagerar oss alla jordägare. Jag vill också tacka mina kollegor i styrelsen samt vår verksamhetsledare. Jag hoppas framtida styrelser
alla lycka och framgång i jobbet.
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Henrik Creutz
Maanomistajain Liiton puheenjohtaja
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Mikä saa maanomistajan liittymään
Maanomistajain Liittoon?
Minun kohdallani se kävi näin.
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Henrik Creutz
ordförande Jordägarnas Förbund
LJÖ M Ä RKT
4041 0955
Painotuote
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Palkinto sisältää 5 000 euroa, artikkelin
Countryside Magazine -lehdessä ja mahdollisuuden osallistua FCS & YFCS:n yleiskokoukseen.
Vuoden 2022 hakuaika on alkanut ja
päättyy 28.2.2022. Lomake on saatavana
ELO- ja YFCS-sivustoissa, joissa on myös
hakuohjeet ja ehdot. Hakijan on oltava
18–40-vuotias.
Lisätietoja: alberto.hermosel@yfcs.eu
ja yfcs.eu

Kangasalla Liskon
luomukasvitilaa pitävä Sauli
Brander on palkittu Itämeren
ympäristöystävällisimpänä
viljelijänä WWF:n kansainvälisessä
kilpailussa.
Raati arvioi Liskon tilan erinomaiseksi esimerkiksi siitä, että tuottava viljely ja ympäristönsuojelu on mahdollista yhdistää.
– Varsinkin ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen on keskitytty pitkäjänteisesti ja edistyksellisesti, WWF:n sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola toteaa.
Tilalle on rakennettu useita kosteikkoja
ja suojavyöhykkeitä, joiden avulla halli-

taan peltojen valumavesiä. Lisäksi tilalla
parannetaan maan kasvukuntoa luonnonmukaisella viljelykierrolla, kompostoidulla
lannalla ja kierrätyslannoitteilla.
Raatiin vetosi myös tilan korkea energiaomavaraisuus: sähkön ja lämmityksen
tarpeesta valtaosa katetaan omilla aurinkopaneeleilla ja peltojen laidoilta kerätyllä hakkeella.

Soranottoalueista
monimuotoisia
hiilinieluja
Soranottoalueilla ja kalliolouhoksilla
voidaan lisätä aktiivisesti hiilensidontaa
luonnon monimuotoisuuden edistämisen
rinnalla. Tämä ilmenee Ruduksen
teettämästä tuoreesta selvityksestä.

Sanni Rauhala teki osana opinnäytetyötään
myös kokeellisia tutkimuksia, joista arvioidaan
laskennallisesti eri kasvilajien vaikutuksia
soranottoalueen hiilensidontakykyyn.
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Kasvu on vähentynyt männyllä, ja kasvun vähennys näkyy erityisesti PohjoisSuomessa. Etelä-Suomessa puuston kokonaiskasvu on pysynyt ennallaan, sillä
kuusen kasvun lisäys on kompensoinut
männyn kasvun vähenemistä.
Valtakunnan metsien 13. inventoinnin
(2019–2020) mukaan puuston määrä Suomessa on 2,505 miljardia kuutiometriä. Se
on 30 miljoonaa kuutiometriä enemmän
kuin edellisellä mittauskaudella vuosina
2014–2018.

Avointen alueiden häviäminen uhkaa Suomen luonnon monimuotoisuutta, ja kiviainesalueilta puolestaan löytyy näitä avoimia alueita. Avoimilla alueilla
elää muun muassa uhanalaisia kasvi- ja hyönteislajeja.
– Hiilensidonnan näkökulmasta voisi olla kannattavinta jakaa soranottoalueen maisemointi kasvuolosuhteiden mukaisesti. Paahdealueiden lisäksi voisi
olla puuttomia tai vähäpuustoisia niittyjä tai ketoja
sekä lisäksi metsitettyjä alueita, opinnäytetyönsä ItäSuomen yliopistossa tekevä Sanni Rauhala toteaa.

Jo 100 vuotta metsien
seurantaa

Puuston kasvu

pienentynyt

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta, kun Suomessa aloitettiin metsien tilan
seuranta tilastotieteellisellä koko maan
kattavalla otantamenetelmällä, valtakunnan metsien inventoinnilla (VMI).
Luonnonvarakeskus juhlisti VMI:n satavuotista taivalta lokakuussa järjestetyllä
webinaarilla.

RUOKAVIRASTO VAROITTAA
EKINOKOKKILOISISTA
Metsästyskoirat voivat välittää
hirviekinokokkiloisen ihmiseen, Ruokavirasto
varoittaa. Tartunnat voidaan estää
metsästyspaikkojen teurastusjätteiden
huolellisella käsittelyllä.
Ihminen voi saada tartunnan hirviekinokokkiloismadon munista, joita on esimerkiksi loista kantavan koiran turkissa.
Paras tapa estää koirien ja ihmisten ekinokokkitartuntoja on hävittää metsästyspaikkojen teurasjätteistä hirvien
keuhkot niin, etteivät koirat ja villit petoeläimet pääse niitä
syömään.
Metsästyskoirat tulisi myös lääkitä sekä hirvikauden
alkupuolella että lopussa, jotta koira ei tuo tartuntaa metsästä mukanaan kotiin.

KUVA: Shutterstock

Famigro-palkinnon tarkoituksena
on lisätä arvokkaiden maaseutuprojektien mahdollisuuksia
menestyä ja kasvaa antamalla
nuorille maaseutuyrittäjille hyötyä
Friends and Young Friends of the
Countryside -verkoston tuesta.

Kansainvälisen
viljelijäkilpailun
VOITTO
SUOMEEN

KUVA: Shutterstock

FAMIGROyrittäjyyspalkinto
jälleen haettavana

Tuoreimpien mittausten mukaan
puuston määrä on edelleen
lisääntynyt vuosina 2019–2020,
mutta hitaammin kuin aikaisemmin. Puuston kasvu on puolestaan pienentynyt.
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Maanomistajain
Liitolle
uusi strategia

OMAKARTTA
PALVELEE
MAANOMISTAJIA

Marraskuussa Helsingissä pidetty
syyskokous hyväksyi Maanomistajain Liitolle
uuden strategian. Sen keskeinen ajatus
on vahvistaa liiton roolia edunvalvojana
ja jokaisen maanomistajan valintana
helposti lähestyttävänä, ratkaisuhenkisenä
kumppanina.

Tapio Karttakeskus on julkaissut
uuden OmaKARTTA-palvelun. Sen
avulla voi tilata säätä ja kulutusta
kestäviä karttatulosteita ja
karttatauluja haluamaltaan alueelta
Suomessa.
OmaKARTTA-palvelulle on käyttöä muun muassa luonnossa liikkujien ja metsänomistajien parissa.
Tilattavissa on useita karttatyyppejä, kuten
maastokarttoja ja tiekarttoja.
Maastokarttoihin on mahdollista liittää mukaan kiinteistörajat ja -tunnukset.

Käytettävissä olevia resursseja on tarkoitus
vahvistaa kumppanuusohjelmalla ja jäsenhankinnalla.
Vuoden 2022 painopistealueet ovat:
1. Yksityisen omaisuuden suojan tehostaminen ja elinkeinovapauden korostaminen:
vaikutetaan erityisesti viranomaistoimintaan ja asioiden valmisteluun

Palvelu löytyy osoitteesta
www.karttakauppa.fi

2. Jäsenten vesialueiden omistuksen edunvalvonnan tehostaminen
3. Metsäedunvalvonnan kehittäminen EU:ssa
yhdessä ELO:n kanssa

Suometsissä on puuta lähes neljännes
metsiemme puustosta.
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Opas
muovijätteen
talteenottoon

Paraikaa meneillään
on useita tutkimuksia,
jotka ovat tuottamassa
aiempaa tarkempaa tietoa
suometsien käsittelyn
ympäristövaikutuksista ja siitä,
miten suometsiä voi hoitaa
kestävästi.

Uusi viljelijöille sekä puutarhaja kasvihuone-yrittäjille
suunnattu verkko-opas neuvoo
tuoteryhmittäin, miten muovit voi
puhdistaa, lajitella ja säilyttää
tiloilla sekä toimittaa joko
kierrätykseen tai energiakäyttöön.

Metsätalouden uuden kannustejärjestelmä Metkan mukaan suometsien hoitoon
suunnattu valtion tuki painottuu jatkossa
kokonaiskestävän käytön suunnitteluun ja
vesiensuojeluun. Nykyisen kaltainen tuki
suometsien kunnostusojituksiin on samalla päättymässä.
Uusi järjestelmä otetaan näillä näkymin
käyttöön vuonna 2023 tai 2024.

Oppaan avulla muovien kierrättäminen on vaivatonta, ja yhä suurempi osa muoveista saadaan uusiokäyttöön. Opas sisältää tulostettavat huoneentaulut maatiloille ja puutarhoille.
Muovijäte on merkittävä ympäristöongelmia.
Pelkästään maataloudessa muovijätettä muodostuu noin 12 000 tonnia vuodessa. Suuri
osa muovista päätyy edelleen poltettavaksi.
Oppaan ovat julkaisseet ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

5. Rakennushistoriallinen jaos valvoo vanhojen arvorakennusten omistajien etuja erityisesti vero- ja energiakysymyksissä

KUVA: Kuvio

Suometsien
tukijärjestelmä
muuttumassa

4. Maanomistajan oikeudet kaavoituksessa
ja lunastustilanteissa

Uuden strategian hyväksymisen jälkeen syyskokous päätyi siirtämään henkilövalinnat
ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään
maanantaina 20.12.2021 Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Myös etäosallistuminen on
mahdollista.

Maankäyttö- ja rakennuslakia
uudistetaan merkittävästi

Kokouksen aluksi ympäristöneuvos Antti Irjala esitteli tulevaa lakiuudistusta. Parhaillaan
lausuntokierroksella oleva luonnos kaavoitusja rakennuslaiksi perustuu hallitusohjelmaan.
Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali
yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen.
Lakiehdotus sisältää maanomistajan näkökulmasta monia ongelmallisia kohtia, esimerkiksi uutena asiana ehdotetun viherrakenteen.

Viherrakenteella tarkoitettaisiin pääosin rakentamattomien ja kasvullisten alueiden ja niiden
välisten yhteyksien muodostamaa verkostoa,
joka sisältää suojelu- ja virkistysalueita, vesialueita sekä sellaisia metsä- ja peltoalueita,
joilla on erityistä merkitystä alueiden kytkeytyneisyyden, ekologisten yhteyksien, luonnon
monimuotoisuuden, virkistyksen ja ilmastonmuutoksen kannalta ja johon liittyvät myös rakennetun ympäristön kasvulliset alueet.
Uudistus herätti kokouksessa vilkasta keskustelua. Osallistujat kertoivat monista maankäyttöön liittyvistä ongelmista erityisesti taajamien läheisyydessä. Lausuntoaika päättyy
7.12.2021. Maanomistajain Liitto antaa lausuntonsa maanomistajan näkökulmasta.
Tuija Nummela
toiminnanjohtaja

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund ry

KUTSU

YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOUS
pidetään maanantaina 20.12.2021 klo 10
Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa, Töölönlahdenkatu 4.

Osallistuminen Teams-sovelluksen kautta
on myös mahdollista. Tarvittaessa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.
Kokouksessa valitaan jäsenet ja varajäsenet hallituksen erovuoroisten ja eroa
pyytäneiden tilalle sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
Lisäksi valitaan rakennushistoriallisen
jaoksen hallitus vuodeksi 2022.
Maanomistajain Liiton syyskokous
9.11.2021 päätti em. asioiden siirrosta
ja ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumisesta.

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön viimeistään ke 15.12.2021
toimisto@maanomistajainliitto.fi
Esityslista on saatavilla Liiton kotisivuilla
www.maanomistajainliitto.fi tai
paperikopion voi pyytää
Liiton toimistosta
puh. 045 221 5151

Tervetuloa!
Maanomistajain
Liitto
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Riistan
taloudellinen arvo
ja sen jakautuminen
Sorkkaeläinkantojen tiheys
herättää kiivasta keskustelua
niin maanomistajien,
metsästäjien kuin
palveluntuottajien välillä.

V

alkohäntäpeuran kannan kasvu ja sen aiheuttamat vahingot maa- ja
metsätaloudelle sekä
liikenteelle ovat leimanneet jo valmiiksi varsin
värikästä keskustelua. Samalla riistan taloudellinen arvo ja sen osittainen tulouttaminen
eri osapuolien eduksi on jäänyt lähes täysin
huomioimatta.
Metsästyskaudella 2020-21 kaadettiin
maassamme yli 142 000 sorkkaeläintä, joiden
laskennallinen liha-arvo keskimääräisin ulosmyyntihinnoin laskettuna oli noin 81 miljoonaa euroa.
Peuratihentymien alueella kaatoluvat saattavat nousta yli 50:een eläimeen tuhannelta
hehtaarilta. 60 käytettyä lupaa tarkoittaa
noin 20 000 euron laskennallista liha-arvoa,
jos luullisen lihan myyntiarvoksi lasketaan
7,70 e/kg.
Taloudellista ajattelua ei ole järkevää sisällyttää kaikkeen metsästykseen, mutta voisiko
”sorkkaeläinhaastetta” lähestyä maanomistajien ja metsästysseurojen näkökulmat huomioon ottaen tulouttamalla osa riistan taloudellisesta
arvosta molempien osapuolien
• Miten haittavaikutuksia kyetään
eduksi? Kokonaissaaliista osa voi
kompensoimaan?
tarkoittaa 10 prosenttia, 20 pro• Voiko sorkkaeläinsaaliista saada
senttia tai jotakin muuta määrää,
taloudellista tuottoa?
josta osapuolet keskenään sopivat.
• Kuinka tuotto voidaan jakaa läpinäkyvästi
Tulo voi syntyä lihan myynnistä
ja eri osapuolille reilulla tavalla?
(liha-arvo) tai vierasmetsästyksen
järjestämisestä (elämysarvo) – tietenkin sillä edellytyksellä, että riistakanta on riittävä taloudellisen
arvon tulouttamiseen.

Sorkkaeläinhaaste

Laskentamallista apua tulon
jakamiseen

KUVA: Shutterstock

Kuinka saatua tuloa sitten tulisi jakaa?
Vaikka puhumme ”harrastuksesta”, kaikki metsästykseen ja riistan hyödyntämiseen
liittyvät kustannukset pitäisi jollakin tavoin
ottaa huomioon, kun riistan hyödyntämistä
mietitään maanomistajan tai metsästysseuran talouden kannalta.

>
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ARVON JAKAMINEN:
Yksilöityjen kustannusten malli
1. Alueen tiedot
Muuttujat

Hirvi

Peura

Lupien määrä (kpl)

20

130

Käytetyt luvat (kpl)

20

130

Liha-arvon osuus

40 %

40 %

Elämysarvon osuus

60 %

60 %

Lihan ulosmyyntihinta

9,10 €/kg

7,70 €/kg

Luullinen lihapaino *

172,3 kg

44,4 kg

Laskennallinen liha-arvo

31 359 €

44 444 €

Laskennallinen elämysarvo

47 038 €

66 667 €

Laskennallinen kokonaisarvo

78 397 €

111 111 €

Muuttujat

Yhteensä

Laskennallinen liha-arvo

75 803 €

Laskennallinen elämysarvo

113 705 €

Laskennallinen kokonaisarvo

189 508 €

2. Arvon jakaminen

>

Yhteensä

Laskennallinen kokonaisarvo

189 508 €

Tuloutettava osuus laskennallisesta kokonaisarvosta

20 %

Tuloutettava osuus

37 902 €

Riistakantojen hyvinvointiin palautettava osuus

20 %

Riistakantojen hyvinvointiin palautettava osuus

7 580 €

3. Yksilöidyt kustannukset
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konaisarvon pohjaksi on määritetty prosentuaaliset osuudet liha-arvolle (40%) ja
elämysarvolle (60%).
Jotta laskennallisesta kokonaisarvosta
päästäisiin toimijoille tuloutettaviin euromääräisiin osuuksiin, mallissa käytetään ensimmäisen tason jakoperusteena
tuloutettavaa osuutta laskennallisesta
kokonaisarvosta.
Lähtökohtaisesti tämä arvo on määritelty 20%:iin, mutta arvon voi muuttaa laskentamallissa. Tämän jälkeen tuloutettavasta osuudesta otetaan pois riistan osuus
tuloutettavasta arvosta, jolle on määritelty
prosenttiosuudeksi 20%.
Tämä on niin kutsuttu ”palautetaan riistalle” -osuus. Seuraavan sivun kuvio havainnollistaa tuloutettavan osuuden laskentaa.

”Silmiä avaavaa tietoa”
Maa ja metsätalousministeriön rahoittamassa Kestävän riistatalouden arvon tulouttamisen hankkeessa on mallinnettu

neljä eri tyyppistä metsästysaluetta, joita
on tarkasteltu metsästykseen liittyvien
kustannusten osalta.
Kustannukset jakautuvat materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jotka on jaettu 28 eri
kategoriaan sekä työn kustannuksiin, joita
laskentamallista löytyy 11 eri kategoriaa.
Kustannusten kirjo on melkoinen, ja
keskeisen haasteen tuo kustannusten kohdistaminen taloudellisesti tuloutettavaan
riistan osaan.
Jos riistan taloudellisesta arvosta tuloutetaan 20%, joudutaan metsästykseen
liittyvissä kokonaiskustannuksissa metsästysseuran osalta käyttämään leikkureita, joilla kohdistetaan kustannuksia juuri
tuohon osaan riistasta. 80 prosenttiahan
jää edelleen hyödynnettäväksi perinteiseen tapaan.
Myös maanomistajien yksittäisissä
kustannuksissa käytetään leikkureita
muun muassa infrastruktuurin käyttöön liittyvissä kustannuksissa, jotka

Tämä osuus jaetaan toimijoille yksilöityjen
aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Jako-osuus
kustannuksista

Kustannukset

Jakosuhde
tuloutettavaksi

Tuloutus

Riistakantojen hyvinvointiin palautettava
osuus

Metsästysseura

20 %

25 077 €

73 %

27 814 €

5 563 €

Maanomistaja

100 %

9 095 €

27 %

10 088 €

2 018 €

34 172 €

100 %

37 902 €

7 580 €

Toimija

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Keskautuvat ja millaista laskennallista hyötyä
tävän riistatalouden hankkeen yhteydessä
eri toimijat voisivat saada.
on luotu laskentamalli, jolla pyritään tarYksilöityjen kustannusten malli
kastelemaan riistan arvon tulouttamista.
Laskentamallissa tarkastellaan alueelliLaskentamallin tavoitteeksi on määritelty
sen riistan euromääräistä arvoa, joka on
käytännöllinen työkalu, jolla voidaan selvittää laskennalliset jakoperusteet alujaettu laskennalliseen liha-arvoon, eläeellisen riistan arvon tulouttamisesta eri
mysarvoon sekä näiden kahden yhteenlastoimijoille.
kettuun kokonaisarvoon.
Käytettyjen lupien määrä suhteutetaan
Laskentamallin tuottamaa tietoa voidaan
alueen lupien määrään ja
hyödyntää metsästysseurojen ja maanomistajien
tämä huomioidaan laskelmissa. Liha-arvon pohriistanhoitoon ja riistakantojen ylläpitoon liitjana on keskimääräinen
tyvien kustannusten ja
lihan ulosmyyntihinta
Laskentamallilla
käytetyn ajan (työpanos)
(€/kg) ja keskimääräinen
pyritään
sekä riistaan liittyvien
luullinen lihapaino (kg).
Jyväskylän ammattitaloudellisten hyötyjen
tarkastelemaan
väliseen vuoropuheluun.
korkeakoulun laskelmisriistan arvon
Laskentamallin avulla
sa käyttämät ulosmyyntulouttamista.
voi tarkastella, miten käytihinnat ovat peuralle
tetyt panokset sekä niihin
7,70 €/kg ja hirvelle 9,10
liittyvät kustannukset ja€/kg. Laskennallisen ko10

Muuttujat

Yhteensä

HUOM: Riistakantojen hyvinvointiin palautettava osuus sisältyy tuloutettavaan
määrään.
* Lähde: Sorkkaeläinsaalis ja sen arvo 2019-2020. Riistakeskus, Wikström

ovat pääosin muussa kuin metsästyksen
käytössä.
Laskentamallin tuottama tieto on pilottiin osallistuneiden seurojen ja maanomistajien mielestä silmiä avaavaa, ja se
tuo läpinäkyvyyttä eri toimijoiden kustannuksista ja käytetyistä työpanoksista.
Laskentamallia sekä muuta riistan taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvää ai-

neistoa pääsee tarkastelemaan osoitteessa
www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/kestavan-riistatalouden-arvon-tulouttaminen-suomessa-mmm
Tommi Häyrynen (KTM) ja
Aki Laaksonen (KTM),
Jyväskylän ammattikorkeakoulun
liiketoimintayksikkö
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KUVA: UPM

UPM Kasvu -kumppanuus
UPM Kasvu -kumppanuusasiakkaana saat
sekä aineellista että aineetonta hyötyä, arvokasta tietoa ja henkilökohtaista palvelua,
jonka tavoitteena on metsäomaisuutesi vastuullinen hoito.

Kumppanuusasiakas voi miettiä yhdessä metsäa siakasvastaavan kanssa, mitä
hänen kannattaisi tehdä saadakseen metsästään parhaan tuoton.
– Tarjoamme aktiivisesti tietoa ja erilaisia vaihtoehtoja kumppaneillemme, mutta
heillä itsellään säilyy tietysti aina päätösvalta siinä, mitä he metsäomaisuudellaan
tekevät ja kuka metsää hoitaa missäkin
asiassa.

Asiantuntija-apua
vastuulliseen
metsänhoitoon

Laajat verkkopalvelut

Luotettava tieto ja oikea-aikainen metsänhoito
takaavat metsän kasvun sekä metsäomaisuudesta
saatavan hyvän tuoton.

U

PM Kasvu -kumppanuuteen kuuluvat etuudet
tarjoavat alan parhaan
asiantuntijuuden sekä
moderneimmat, digitaaliset työkalut metsäomaisuuden vaivattomaan hoitoon.
Kumppanuus huomioi vastuullisuuden
useasta eri näkökulmasta. Se on osa UPM:n
strategiaa, jolla luomme fossiilisista raaka
aineista riippumatonta tulevaisuutta ja
hyödynnämme puuta innovatiivisesti ja
kestävästi yhteiskunnan, talouden ja luonnon parhaaksi. Näin turvataan metsäomaisuuden vakaa kasvu tuleville sukupolville.
12
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Reilut bonukset
Joulukuun alussa tuli voimaan uusi UPM
Kasvu -kumppanuus, jonka merkittävä osa
ovat asiakkaille maksettavat reilut bonukset. Kumppanuus sisältää neljä etutasoa.
Asiakkuuden etutaso lasketaan kuluneen
viiden vuoden euromääräisestä asioinnista.
Asioinnissa huomioidaan sekä puukaupat että metsänhoitotyöt. Mitä enemmän kumppani keskittää metsäasiointiaan UPM:lle, sitä parempia etuja hänelle
on tarjolla.
Hopea-tason raja asioinnissa on 20 000
euroa, Kulta-tason 100 000 euroa ja Platina-tason 300 000 euroa kuluneen viiden

vuoden aikajaksolla tarkasteltuna. Etutaso
muuttuu heti, kun euromääräinen asiointi
yltää seuraavaan tasoon.
UPM Kasvu -kumppanuussopimuksen
solmiminen ja sen myötä ensimmäiselle
Kasvu-tasolle pääseminen antaa metsänomistajalle jo paljon etuja, kuten
henkilökohtaisen metsäasiakasvastaavan, jonka avulla on tavoitteena saada
metsäomaisuudelle paras mahdollinen
kasvutuotto.
– Kumppanuussopimuksen solmiminen
ei kuitenkaan vielä edellytä puukaupan
tekemistä, tarkentaa UPM Metsän asiakkuuspäällikkö Jarmo Hakala.

Kun asiointia kertyy vähintään 20 000
euron arvosta, kumppani siirtyy automaattisesti Kasvu-tasolta Hopea-tasolle.
Hopea-tasolla kumppani alkaa saada
myös taloudellisia etuja, kuten bonuksia,
joita hän voi käyttää valitsemiinsa metsähoitopalveluihin, esimerkiksi metsänuudistamiseen tai taimikonhoitoon.
Puukaupasta maksettava bonus määräytyy etutason mukaisesti jokaisesta
puukaupasta. Hopea-tasolla bonusta
maksetaan yksi euro per kuutio, Kultatasolla 1,50 euroa ja Platina-tasolla 1,80
euroa per kuutio.

Monia etuja tarjolla
Kumppani saa myös aineettomia etuja.
– Aineettomiin etuihin kuuluvat kaikilla kumppanuustasoilla muun muassa
metsäomaisuuden suunnitelmallinen
hoitaminen sekä metsänomistajille suunnattu ajankohtainen tieto ja hyödylliset
tapahtumat, Hakala luettelee.
Kasvu-kumppanuuteen kuuluu myös
metsäasiakasvastaavien kumppaneille
tarjoama henkilökohtainen palveluaika.
– Tahdomme tietää, millaisia tarpeita
kumppaneillamme on, ja palvella heitä
niiden mukaisesti.

Tiedon jakamiseen ja entistä laadukkaampien palvelujen tarjoamiseen liittyvät
myös modernit verkkopalvelut.
Kulta- ja Platina-tasoilla asiakkaan
käytettävissä ovat laajimmat verkkopalvelut. Kumppani voi myös katsoa verkkopalvelusta, miten paljon suunnitellusta
metsäkaupasta olisi tiedossa bonuksia ja
miettiä, miten hän haluaa käyttää rahanarvoiset etunsa.
– Verkkopalvelujemme edistyksellisyyden ja helpon käytettävyyden myötä
tapaamisaika metsäasiakasvastaavan
kanssa ei kulu taulukoiden läpikäymiseen.
UPM Kasvu -kumppanuuteen investoidaan nyt merkittävästi, jotta esimerkiksi
Kulta- ja Platinatasolle kuuluville asiakkaille voidaan järjestää kutsuvierastilaisuuksia ympäri Suomen.
Kumppanuudesta saat lisätietoa metsäasiakasvastaavilta, jotka palvelevat
alueensa kaikkia metsänomistajia. Metsäasiakasvastaavaan voit ottaa yhteyttä
asiakaspalvelun tai UPM Metsä -verkkopalvelun kautta.
Tavoitteena on kestävästi kasvava metsä
ja paras tuotto luotettavaan tietoon perustuvalla metsänhoidolla.
Tiina Katriina Tikkanen
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Näin voit
vaikuttaa
tuulivoimahankkeisiin

Tuulivoiman rakentaminen lisääntyy
Nykyiset ilmasto- ja energiastrategiat ovat luoneet pohjaa tuulivoiman voimakkaalle kehittämiselle.
Tuulivoimaloiden koon kasvamisen ja niiden kehittymisen vuoksi
on nykyvoimaloista tullut kannattavia ilman sähköntuotannon
tukemista. Näin tuulivoimayhtiöt
hakevat nykypäivänä aktiivisesti
uusia tuulivoimakohteita myös sisämaasta.
Vuonna 2020 on Suomessa
tuotetusta sähköstä noin 12 %
tuotettu tuulivoimalla. Tuulivoimalla
tuotetun sähkön määrä kasvaa
Suomessa noin kaksinkertaiseksi
kahden seuraavan vuoden aikana.
Vuosina 2022–2023 valmistuu
Suomeen yli 400 uutta voimalaa.

Maanomistajan kannalta tuulivoima
voi olla saadun vuokratulon vuoksi
hyvinkin kiinnostava. Toisaalta huonon
vuokrasopimuksen seurauksena
siitä saattaa tulla kymmeniä vuosia
harmittava rasite tilalle.

M

aanomistajat saavat parhaan vuokrasopimuksen,
kun he hoitavat neuvottelut yhdessä suuremmalla
porukalla ja käyttävät neuvotteluissa apuna asiantuntijaa.
Yksittäinen neuvottelija voi päästä sopimuksen joltakin osalta hyvään lopputulokseen, mutta samalla jollekin toiselle
osa-alueelle saattaa jäädä huonot sopimusehdot. Hanke tulee neuvotella kokonaisuutena, eikä vain yhden tilan osalta
tehtynä sopimuksena.
Koska hankkeen alkuvaiheessa ei vielä tiedetä, missä voimalat tulevat lopulta
sijaitsemaan, tulee sopimuksessa sopia
vuokrahinnan jakautumisesta tuulivoimalan paikan ja koko tuulivoimala-alueen
maanomistajien kesken.
14
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Vuokrasopimukset ja
vuokrahinnan määräytyminen
Kaikilla tuulivoimayhtiöillä on omat sopimusmallit ja käytännöt, joita maanomistajille neuvottelussa tarjotaan.
Maanomistajan kannalta suurimmat
eroavaisuudet liittyvät vuokran laskemis-

Tuulipuiston
vuokra-sopimuksen
tekeminen on
maanomistajalle
vapaaehtoinen
toimenpide.

tapaan ja vuokratasoon. Yleensä tarjottu
vuokra perustuu tuulivoimaloista saatavaan tuottoon (%-osuus nettotuotosta) tai
rakennetun tuulivoimalan tehosta laskettuun kiinteään vuokraan (euroa/rakennettu megawatti).
Voimalasta saatavan vuokran suuruus
riippuu tuulipuiston voimalan koosta, voimaloiden määrästä, alueen tuulisuudesta
ja tuulipuiston sähkönsiirtoetäisyydestä.
Myös alueella jo oleva tieverkko ja alueen
rakennettavuus (maaperä) saattavat vaikutta vuokrahintaan.
Nykyisten vuokrasopimusten keskihinnat ovat Suomessa vaihdelleet yli 20 000–
40 000 euron välillä per tuulivoimala. Nyt
rakennettavien voimaloiden koko vaihtelee
5–7 megawatin välillä.

Suunnitteluaika voi venyä
Tuulipuistoalueeseen liittyy voimalatontin ja tuulipuiston vaikutusalueen (yleensä
osayleiskaava-alueen) vuokran lisäksi paljon muita korvattavia kohteita. Näitä ovat
muun muassa rakennettavat uudet tiet,
voimaloiden nostoalueet, puiston kaapelialueet, varastoalueet ja muuntamoalue.
Osa yhtiöistä ei maksa korvauksia kaikista
näistä, ja maksetuissa korvauksissa saattaa olla suuria eroja.
Tuulipuiston suunnitteluaika voi olla
mahdollisten valitusaikojen jatkamana 5
tai jopa 9 vuotta. Näin maanomistajien tulisi neuvotteluissa varmistaa jokin korvaus
tuulipuiston suunnittelu- ja rakennusajalle.
Osa tuulivoimayhtiöistä jo nykyisin laittaa suunnitteluajan korvaushintoja sopimuksiin, ja osalta niitä ei saa sopimukseen

neuvottelemallakaan. Jo yksistään tämä
voi olla syy tarjotun sopimuksen hylkäämiselle ja alueen tarjoamiselle toiselle tuulivoimayhtiölle.

Omat maa-alueet
tuulivoimapuistoon
Tuulipuiston vuokrasopimuksen tekeminen on maanomistajalle vapaaehtoinen
toimenpide. Jos pääosa alueen maanomistajista vastustaa tuulivoimapuiston tuloa,
ei tuulivoimayhtiöllä ole mahdollisuutta
viedä hanketta eteenpäin. Toisaalta yhden
maanomistajan vastustus ei kaada suunniteltua hanketta.
Maanomistajat voivat itsekin tarjota alueita tuulivoimarakentamiseen. Pienimmät
suunnittelutarveratkaisulla tehtävät tuulipuistot voivat olla kohteesta riippuen noin

4–6 voimalan suuruisia. Näiden tilatarve
on noin 500–700 hehtaaria.

Asiantuntija-apua on saatavilla
Maanomistajien Arviointikeskus Oy on jo
60 vuotta antanut maanomistajille asiantuntija-apua eri hankkeissa.
Tuulivoimarakentamiseen liittyviä sopimus- ja vahinkoarviopalveluja tarjotaan
Arviointikeskuksen Oulun toimistosta numerosta 020 7411 064 tai nettiosoitteesta
www.arviointikeskus.fi.

Vesa Hakola, aluejohtaja
Maanomistajien
Arviointikeskus Oy
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Asiakasneuvontaa

VAIHTUVIEN
JÄRJESTELMIEN
HETTEIKÖSSÄ
Artikkelin kirjoittaja, kestävän
kehityksen opiskelija Kirsi Saari
toimi kesällä 2021 Kärkölän kunnan
ympäristönsuojelutyöntekijänä
tehtävänään perehdyttää kunnan
yrittäjät ympäristönsuojelun valvonnan
sähköiseen asiointijärjestelmään
eli YLVAan. Tässä hän kertoo
kokemuksistaan.

V

altion ympäristöhallinnon yhteiseen
verkkopalveluun (ymparisto.fi) on
koottu YLVAsta useita infopaketteja. Huomasimme kuitenkin, ettei
asiointijärjestelmän omaehtoinen käyttäminen
ollut aina helppoa ja raporttien saamisessakin
oli toisinaan viivettä.
Tilanteen parantamiseksi perustimme lyhyen
täsmätukipestin Kärkölän kunnan toiminnanharjoittajien avuksi.

16
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Toimintamalli
Kesän aikana kontaktoin jokaista kunnan toiminnanharjoittajaa puhelimitse. Niille, joita en puhelimella tavoittanut, lähetin sähköpostin asiasta.
Palvelua tarjosin ensisijaisesti Teams-alustan
kautta, mutta opastaminen onnistui tarvittaessa myös pelkän puhelinyhteyden välityksellä.
Muutama toiminnanharjoittaja halusi tulla
käymään toimistolla oman koneen kanssa. Korona-ajan edellyttämin suojausjärjestelyin sekin
onnistui.
Valittavissa oli siten kolme eri kanavaa. Ihmisten erilaisten taustojen vuoksi se olikin tärkeää.
Tapaamisissa käytiin yhdessä läpi järjestelmän
eri osat, raportoinnin vaiheet ja etsittiin sopivimmat vaihtoehdot eri kohtiin. Näin saatiin
mahdollisesti puuttuva vuosiraporttikin samalla tehdyksi. Ja olipa välillä pieni IT-tukikin paikallaan.
Tapaamisissa kävimme kiinnostavia keskusteluja ja annoimme ympäristöneuvontaa, ja
kaikki saimme hyvää mieltä.

Asiakaskokemukset
Lähes kaikki toiminnanharjoittajat halusivat
hyödyntää tukimahdollisuuden, ja poikkeuksetta palvelu koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi.
Järjestelmää oli ehkä omin neuvoin jo käyty katsomassa ja kokeilemassa, mutta todettu sen verran ”itselle uudeksi”, että täyttäminen oli jäänyt
”huomiseen”, tai oli pyritty palaamaan entiseen
paperikäytäntöön.

Ympäristo.fi -sivustolla on hienot ja kattaVasta seuraavalla raportointikaudella nähdään, lisäsikö kesän tukikausi raportointiaktiivat kuvalliset ohjeet YLVAn käyttöön. Oman
visuutta. Jotakin tiedämme kuitenkin jo tässä
kokemukseni perusteella niiden rinnalle tarvitaan kuitenkin myös
vaiheessa. Esimerkiksi
pikaohjeita. Laadinkin
sen, että seuraavaa raportointiaan toiminnankunnan käyttöön muuharjoittajat tekevät luottamia eri tarkoituksiin
taen siihen, että raporsuunnattuja 1–2-sivuiYmpäristönsuojelun
tointi onnistuu.
sia step–by–step-pikaJa kun järjestelmässä
ohjeita, joita on helppo
valvonnan sähköistä
on nyt yhdessä tehty pohlähettää uusille toiminasiointijärjestelmää
ja, seuraavien kausien
nanharjoittajille, niitä
raportointi onkin huokäyttävät ympäristölupa-, on helppoa seurata pumattavasti helpompaa ja
helintiedustelussa.
ilmoitus- ja
nopeampaa.
Lisäohjeiden teko voidaankin hyvin sisällyttää
rekisteröintivelvolliset
Kestääkö kassa?
tukipesteihin.
toiminnanharjoittajat.
Kärkölän rekryssä tukiUskoisin, että eri läKäyttäjäkunta on laaja.
tehtävään valittiin opinhestysmiskulmat huotojensa loppusuoralla
mioiden asiassa jäätiin
Yhteistä on kova kiire.
oleva opiskelija. Vaikka se
hyvinkin positiiviselle
ei ollut valintapäätöksen
mielelle. Kannustankin
peruste, se oli kustannustehokas vaihtoehto ja
pohtimaan, olisiko täsmätukipalveluilla kyopiskelijalle valmistumisen mahdollistava työsyntää laajemminkin.
suhde.
Unohtaa ei saa myöskään tärkeitä toiminnanharjoittajia, jotka kokevat saavansa kunnalta hyvää palvelua ja jatkossa käyttävät järjestelmää
Kirsi Saari
varmemmin mielin. Samalla ympäristötoimi
välttyy raportointimuistutusten tekemiseltä ja
säästää näin työaikaa.

2 | 21 MA ANOMISTAJA

17

KUNNON KORVAUKSET
LUNASTUSLAKIIN!
Maanomistajain Liitto otti voimakkaasti kantaa lunastuslain parempien korvausten
puolesta. Liitto jätti lausuntonsa oikeusministeriölle syyskuussa.
Maanomistajain Liitto pitää erittäin tärkeänä, että tämä eduskunta turvaa maanomistajien ja vesialueiden omistajien oikeudet
säätämällä lunastuslain uudistuksesta.
Muutosten keskeisenä tarkoituksena on
turvata lunastettavan omaisuuden haltijan
asemaa ja osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Tavoite on erittäin
kannatettava, mutta sen saavuttamiseksi
tulee ottaa huomioon tässä lausunnossa
esiin tulevat näkökohdat.
Kuntien ja muiden lunastukseen oikeutettujen tahojen tulee aina ensi sijassa
hankkia tarvittava maaomaisuus vapaaehtoisin kaupoin. Kunta ei voi tehdä suunnitelmallista ja tarkoitushakuista voittoa
pakkolunastamalla maata yksityisiltä
maanomistajilta ja myymällä sen edelleen
huomattavasti korkeammalla hinnalla. Tähän ongelmaan lakiluonnos ei Maanomistajain Liiton mukaan tarjoa ratkaisua.
Samoin esimerkiksi sähkönsiirrossa ja
muussa liiketoiminnassa hyödyt ja haitat
jakautuvat epäoikeudenmukaisesti.
Arvonleikkaussäännös on erittäin epäoikeudenmukainen ja se on poistettava
lunastuslaista, lausunnossa todetaan.
Ei voi olla niin, että lunastaja saa kaiken hyödyn kaavoituksen tuomasta arvonnoususta. Koska arvonnousu vaatii sekä
maanpohjan että kaavoituksen, hyöty on
jaettava tasapuolisesti.
Maanomistajain Liiton mukaan olisi syytä harkita myös Alankomaiden itsetoteuttamisperiaatetta, jonka mukaan julkinen
taho ei voisi lunastaa yksityisen omistamaa maata sellaiseen tarkoitukseen, jonka yksityinen taho on kykenevä ja halukas
itse toteuttamaan eli esimerkiksi asuntorakentamista.

18

MA ANOMISTAJA 2 | 21

Mikäli pakkolunastukseen päädytään,
on korvauksen oltava vähintään markkinaarvoa vastaava täysi korvaus sekä +25 %.
Silloin kun joutuu luovuttamaan omaisuuttaan yleiseen tarpeeseen vastoin tahtoaan, on siitä saatava korvaus, joka aidosti
kattaa koko menetyksen, Maanomistajain
Liitto toteaa.
Oikeus lunastukseen tulee olla vain
erittäin tärkeään yleistä etua palvelevaan
tarkoitukseen. Silloinkin on voitava osoit-

Muutosten keskeisenä
tarkoituksena on turvata
lunastettavan omaisuuden
haltijan asemaa ja osaltaan
varmistaa perustuslaissa
turvatun täyden korvauksen
vaatimuksen toteutuminen.

taa, että on asianmukaisella tavalla ensin
pyritty vapaaehtoisiin kauppoihin.
Mikäli lunastustarkoitusta ei toteuteta
viiden vuoden kuluessa, omistajalla tulee
halutessaan olla oikeus takaisinlunastukseen Ranskan mallin tyyppisesti.
Maanomistajain Liitto korostaa, että
omaisuudensuoja on yksi perustuslain
suojaamista oikeuksista. Sitä on kunnioitettava yhdenvertaisesti muiden perusoikeuksien rinnalla. Riittävät korvaukset
ohjaavat myös osaltaan harkitsemaan
kunkin hankkeen välttämättömyyttä ja si-

ten edistävät erilaisten ympäristöarvojen
säilyvyyttä.
Lunastuksen kohteeksi joutuvalla tulee
olla oikeus hakea lunastustoimituksen nopeuttamista. Esimerkiksi väylähankkeessa
voi syntyä kohtuuttomia tilanteita, kun väyläsuunnitelma käytännössä nollaa asuinrakennuksen arvon, mutta sen lunastamiseen menee kuitenkin vuosia. Omistaja on
tällöin erittäin epäoikeudenmukaisessa
tilanteessa. Hankkeeseen ryhtyvällä on
oltava velvollisuus tämän tyyppiseen ennakoivaan lunastukseen omistajan hakemuksesta.
Maanomistajan tiedonsaantia erilaisista hankkeista on parannettava. Muissakin
kuin lunastushankkeissa on tultava tieto
suoraan omistajalle.
Esimerkiksi erilaiset kaavoitukseen liittyvät kuulutukset, luontoselvitykset, pohjavesialuerajausselvitykset ja kaivosvaraukset tulee viedä karttapalveluihin niin, että
kiinteistötunnuksen perusteella omistaja
saa tiedon kaikista hankkeista. Jatkossa
tämä voi tapahtua yhä laajemmin ja kuitenkin kustannustehokkaasti esimerkiksi
Suomi.fi palvelua hyödyntäen.
Maanomistajain Liitto muistuttaa, että
yksityinen omistus on kautta aikojen ollut
merkittävä tae arvokkaiden luontokohteiden, historiallisten rakennuksien ja merkittävien maisema-alueiden säilyttämiseen.
Siksi on yhteiskunnallisesti tärkeää säilyttää yksityisomistuksen asema jatkossakin
vahvana, jotta kaikki voivat nauttia ylläpidetyistä arvokaista maisemista myös asutusalueiden lähettyvillä.
Lisätietoja https://oikeusministerio.fi/
hanke?tunnus=OM022:00/2016

Jouluterveiset!
Alaruka Asseri
Alvejuuri Risto
Aminoff Mikael
Armfelt Riitta
Berg Kalle
Borup Niels
Bosas Guy
Bosgård Oy
Brummer Wilhelm
de la Chapelle Christina
de la Chapelle Jan
Collin Lars
Creutz Henrik
Fingrid oyj
Forsby Gård Oy Ab
Forss Filip
Forström Patrick
Frankenhaeuser Thomas
von Frenckell Mikael
Glöersen Samuli, Rapala
Grotenfelt Karl
Gullichsen Johan
Haajanen Markku
Hackman Patrick
Hagelstam Leif
Hakola Kari
Hakola Kauno
Haukilan kartano
Heikkilä Hannu
Hintikka Pekka
Hisinger-Jägerskiöld
Hongola Gård, Charlotta ja
Robert Furuhjelm
Honkala Pentti
Mty Isoluoma
Jaakkola Anna-Kaarina,
Antti, Kaarle, Maria
Jensen Henrik

Joensuun Kartanot
Juupajoen manttaalisäätiö
Kaarlonen Juha
Kallio Juha
Kangaspeskan tila
Kellokoski Rauni, Anna-Liisa,
Väinö
Kivimäki Markku
Korkman Rikard
Kreula Timo
Kuusterä Leila
Laakso Irma
Lahtela Seppo
Landers Tomas ja Andrea
Lehtimäen tila oy
Lehtonen Reino, Tryki Oy
Leppä Jari
von Limburg Stirum Fredrik
von Limburg Stirum Mariana
Liuksialan kartano
Lukkari Eero
Lund Carita
Lönnholtz Carl
Maanomistajien
Arviointikeskus oy
Merikarvian seurakunta
Moisio Antti
Myllyniemi Elo
Mäkelä Mikko
Möller Maria
Nieminen Pekka
Nisso Sirke
Ollila Tapio
Ollilan tila
Onnela Heikki
Peuran Museosäätiö
Pietikäinen Antti
Pietilä Minna ja
Salminen Jyrki

Pirttilä Timo
Pressler Fredrik
Prestbackan kartano
Pylväs Juha
Rappe Carl Gustaf
Rasi Jaakko
Rihtamo Seppo
Rosenberg-Riihimäki Eine,
Matti
Rosqvist Mats
Räihä Juhani
Saksala gård
Schulman Max
Siikalatvan seurakunta
Siivinen Mirja-Liisa
Silen Urban
Sohlberg Sebastian
Soraliike Suovanen ay
Suonne Olli
Taipale Mikael
Talola Sami
Tillander-Godenhielm Ulla
Toivonen Kallepekka
Torkkelin tila Oy
Torkkomäki Eerika
Ulvi Tuula
Uusitalo Ilkka
Uusmies Riina
Vesialueomistajain liitto
VEALO ry
Villo Hannu, Villon tila
Vuorela G pk
Västankvarn gård
Ylhäinen Taito
Yli-Kesti Jaakko
Ylä-Lusilan tila, Lusila Juhani
Zeilstra Anja
Åberg Karl
Östberg Magnus
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KARTANOPUOTI - PANIMO
www.malmgard.fi

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

Yksityistiet puhuttavat
Vuosien varrella yksityisteiden asioiden hoidosta on herännyt paljon
kysymyksiä. Ohessa vastauksia tyypillisiin pulmatilanteisiin.

Tiellä on kelirikon takia painorajoitus. Osakas on rakentamassa
– miten toimia raskaitten kuormien kanssa?
Painorajoitus koskee kaikkia tien
käyttäjiä, myös osakkaita. Toimitsijamies tai hoitokunta voi antaa
tilapäisen luvan tien käyttämiseen
yksittäisten kuormien saamiseksi
tontille. Mikäli tie vahingoittuu
ajosta, on osakas velvollinen korjaamaan tien.
Jos osakkaan kiinteistön käyttö
edellyttää tiellä jatkuvaa raskasliikennettä, esimerkiksi maitoauton
ajoa, on tiekunnan parannettava
tie sellaiseksi, että painorajoitusta ei tarvita.
Tie on paikoin liian kapea, onko
mitään tehtävissä?
Tiekunta voi aina neuvotella
maanomistajan kanssa ja luvan
saatuaan levittää tiealuetta.
Toinen mahdollisuus on, että
tiekunta tekee päätöksen hakea
maanmittauslaitoksen tietoimi-
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tusta rasitealueen levittämiseksi.
Kun tiealueen leveys on usein
tiekunnallekin epäselvä, kannattaa samalla tutkia, onko tarpeen
selvittää rasitealueen leveys koko
tiekunnan tien pituudelta.
Onko jakokunnalla oikeus myöntää
tienkäyttöoikeuksia pilkkimiehille
– miten kustannukset jaetaan?
Jakokunnan omistamalla kiinteistöllä voi olla monenlaista käyttöä
eikä tiekunta voi kieltää tarpeellista kulkua kiinteistölle.
Tienkäyttöoikeuksien myöntäminen on tiekunnan asia,
mutta osakkaan kiinteistölle
tarpeelliseen liikenteeseen riittää
osakkaan lupa. Lisääntyvä liikenne on huomioitava jakokunnan
yksikkömäärässä ja sitä kautta jakokunnan maksuosuus tienpidon
kustannuksista kasvaa.
Naapuri parkkeeraa rekka-autoaan tiealueella estäen muiden
kulkua ja tien kunnossapitoa.

Naapuri väittää, että hänellä
on oikeus säilyttää autoa tie
alueella!
Maanmittarin toimituksella voidaan kiinteistölle perustaa oikeus
autopaikka-alueeseen. Sellaista
aluetta ei kuitenkaan perusteta
tiealueelle.
Naapurilla on kyllä tieoikeus,
kuten muillakin tieosakkailla.
Tieoikeus on myönnetty kulkuyhteyttä varten, ei auton pysyvään
parkkeeraamiseen. Pysäköimällä
autonsa hän estää muiden tieosakkaiden oikeutta käyttää kulkuyhteyttä ja tiekuntaa hoitamasta tietä. Tiekunnan pitää kieltää
laiton parkkeeraaminen.

Tiemaksut
Tiekunnassa ei ole pidetty vuosikokouksia, mutta tiemaksut on
kuitenkin kerätty!
Hoitokunta on toiminut väärin.
Maksut on aina päätettävä tiekunnan kokouksessa. Ennen ko-

kousta on valmisteltava maksuunpanoluettelo, joka hyväksytään
kokouksessa. Jos näin ei toimita,
voi maksulaskun jättää huomioimatta, eikä tiekunnalla ole keinoja
maksun perimiseksi.
Osakas ei maksa tiemaksuja –
mitä tehdä?
Maksamattomista laskuista on
syytä muistuttaa maksuvelvollista. Maksumuistutukseen voi lisätä
viisi euroa muistutuskuluja.
Jos maksua ei edelleenkään
suoriteta, voi sen viedä ulosmittaukseen. Ulosottohakemuksen
liitteeksi tarvitaan kopio kokouspöytäkirjasta ja maksuunpanoluettelosta sekä myös todistus maksupäätöksen lainvoimaisuudesta.
Aikaisemmin kunnan tielautakunnalta ilmaiseksi saatu lainvoimaisuustodistus on nykyään
pyydettävä käräjäoikeudelta ja
se maksaa 31 euroa. Maksun
päälle voi lisätä lain mahdollistaman 6 prosentin viivästyskoron

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

Varaa aika
tavoitteidesi
läpikäymiselle!
tilanhoitajat.fi

ja kohtuulliset perintäkulut.
Tieyhdistyksen mukaan kohtuullisena voidaan pitää 51 euron
perintäkuluja, edellyttäen, että
tiekunnassa on perintäkuluista
tehty päätös.
Tiekunta on palkannut tieisännöitsijän. Osakkaan mielestä
perusmaksu 19 euroa on väärin
pienosakkaita kohtaan – onko
maksu laillinen?

Perusmaksu on tarkoitettu kattamaan tiekunnan hallinnolliset
kulut ja se on yhtä suuri kaikille
osakkaille riippumatta yksikkömäärästä. Maksu ei saa olla niin
suuri, että sillä katetaan myös
tien ylläpitoa. Kun tiekuntaan
palkataan tieisännöitsijä, nousevat myös hallinnon kulut. Eräässä maaoikeuden päätöksessä ei
28 euron perusmaksua pidetty
liian suurena.

Metsäfirma kuljettaa puita,
kuka maksaa mahdollisen tien
korjauksen?
Osakas on yksikkömaksuillaan
kustantanut metsän aiheuttaman
tien käytön ja normaalin tien
kulumisen. Puun kuljetus on suoritettava sillä tavalla ja sellaiseen
aikaan, että tie ei vahingoitu. Jos
tie kuitenkin rikkoutuu, on metsäyhtiö korvausvelvollinen.

Heimo Mattila
Yksityistieasiantuntija
heimo.mattila@phnet.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.

RAKENNUSHISTORIALLISEN
JAOKSEN HALLITUS 2021
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.

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

22

MA ANOMISTAJA 2 | 21

2 | 21 MA ANOMISTAJA

23

METSÄSSÄSI ON
KASVUVARAA
Kun metsäsi voi hyvin, kaikki voittavat – sinä, metsä
ja ympäristö. Siksi palkitsemme järjestelmällisen
metsänhoidon. Siitä on etua kaikissa elämäntilanteissa.
UPM Kasvu -kumppanuus on sinun ja metsäsi etuohjelma.

RYHDY KUMPPANIKSI
www.upmmetsa.fi/kumppanuus

