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Elämme aikaa, jossa maanomistajien toimintaympäristö muuttuu
nopealla vauhdilla ja laaja-alaisesti. Tämän muutoksen ilmentymänä
ekologinen jälleenrakennus on noussut keskeiseksi draiveriksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Maanomistajaa koskeva normipohja vihertyy ja luontoarvot hallitsevat julkista keskustelua ja
asenneilmastoa. Tämä kehitys on tullut jäädäkseen, se syvenee, se
voimistuu. Uusia normeja tulee ja ne tulevat entistä enemmän myös
maanomistajan iholle. Tämä kehityskulku on faktana hyväksyttävä.
Meiltä maanomistajilta vaaditaan nyt näkemyksellisyyttä, kykyä
lukea tulevaa. Muutosvoimat ovat poikkeuksellisen vahvat, niitä
emme voi pysäyttää. Jossain määrin voimme niitä ohjata, mutta
ennen kaikkea paljon voimme yhdessä muiden sidosryhmien ja
toivottavasti kasvavan oman jäsenkunnan kanssa oikein valitulla
vaikuttamisstrategialla välttää näiden muutosvoimien aiheuttamia
epäedullisia seurauksia.
Liittomme hallituksen viime vuonna käynnistämä strategiamme
uudistamistyö on yksi osa vastaustamme tähän nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Olemme tämän vuoden alussa viimeistelleet uuden strategiamme. Sen sisältöä avataan tarkemmin toisaalla
tässä lehdessämme.
Olemme hallituksessa pyrkineet hahmottamaan itsellemme tulevaisuuskuvatyön kautta ympäristöä, jossa näkemyksemme mukaan
maanomistajat tulevat tulevaisuudessa toimimaan. Kaukaa lähelle
katsoen meidän on rakennettava tänään sellainen Maanomistajain
liitto, jota juuri tuollaisessa ympäristössä ja matkalla tuollaiseen
ympäristöön tarvitaan. Miten toimimalla ja mitä matkan varrella tekemällä pystymme parhaiten valvomaan maanomistajien etua?
Kirkastamalla perustehtävämme, visiomme ja tahtotilamme
olemme toivottavasti löytäneet suunnan, joka vastaa myös jäsenkuntamme odotuksia. Näistä lähtökohdista rakentuu meille myös
selkeä kuva siitä, mitä meidän on tässä ja nyt tehtävä.
Tiivistäen: tarvitsemme vahvemman Maanomistajain liiton.
Meidän tulee vahvistaa talouttamme sekä kirkastaa profiiliamme
ja parantaa tunnettavuuttamme. Meidän pitää tekojemme kautta
ansaita asemamme jäsentemme silmissä lisäarvoa tuottavana
tehokkaana ja uskottavana maanomistajien edunvalvojana. Jotta
pystymme vastaamaan kaikkeen tähän, tarvitsemme vahvistuksen
myös henkilöstöresursseihimme.
Ollaksemme varteenotettava toimija me tarvitsemme myös uusia jäseniä. Sekä vahvistamaan talouttamme että luomaan meille
uskottavuutta. Jäsenpeittomme maanomistajien keskuudessa on
todella pieni. Positiivisesti ilmaisten meillä on valtava kasvupotentiaali. Haluankin haastaa sinut, arvoisa jäsenemme mukaan jäsenhankintaan. Hankitaan jokainen meistä vähintään kaksi uutta jäsentä. Nostetaan jäsenmäärämme ensin tuhanteen ja sitten kahteen
tuhanteen. Otathan haasteeni vastaan!
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Reijo Karhinen
Vuorineuvos
Maanomistajain liiton hallituksen puheenjohtaja

Bättre verkan genom
gemensam tillväxt
I den tid vi lever genomgår jordägarnas verksamhetsmiljö både snabba och omfattande förändringar. Den ekologiska återuppbyggnaden,
som är ett av uttrycken för dessa förändringar, har blivit en central
”driver” i det samhälleliga beslutsfattandet. Jordägarens normer får
en allt grönare nyans, medan den offentliga debatten och den allmänna samhällsattityden allt mer präglas av miljövärden. Denna utveckling, som har kommit för att stanna, fördjupas och accentueras.
Vår tid präglas av nya normer, som i allt större utsträckning gäller
även jordägarna. Allt vi kan göra är att acceptera trenden.
Som jordägare gäller det att vara förutseende och framsynt. Det
sällsynt kraftiga förändringstrycket går inte att motstå. I viss mån
kan vi styra förändringarna men framförallt kan vi, i samverkan med
andra intressenter och vår hoppeligen växande medlemskår, undvika
en del av de negativa konsekvenser som förändringarna medför. Nu
gäller det att finna den rätta strategin för influens och påverkan.
Den förnyelsestrategi som vår förbundsstyrelse började implementera förra året är ett av svaren på de snabba förändringarna i
verksamhetsmiljön. Under början av innevarande år har vi finslipat
och förädlat den aktuella strategin, som presenteras närmare på
annan plats i denna tidning.
Inom styrelsen har vi, genom modellering, försökt gestalta jordägarnas framtida verksamhetsmiljö. Vår uppgift är att forma Jordägarnas förbund så att det motsvarar behoven i och på färden till den nya
verksamhetsmiljön. Hur kan vi bäst värna om jordägarnas intressen
nu och framöver?
Genom att förtydliga vårt uppdrag, våra visioner och våra avsikter
har vi förhoppningsvis lyckats finna en kurs som motsvarar medlemskårens förväntningar. Vi tror att vi har en klar bild av vad som
behöver göras här och nu.
Låt mig sammanfatta: Jordägarnas förbund måste bli starkare.
Vi bör stärka vår ekonomi, höja vår profil och bli mer kända. Genom
olika gärningar kan vi främja vår ställning i medlemmarnas ögon. Vi
måste framstå och upplevas som en effektiv och trovärdig bevakare
av jordägarnas intressen. För att kunna leva upp till detta behöver vi
en förstärkning av våra resurser.
För att uppfattas som en betydande aktör behöver vi fler medlemmar som bidrar till att stärka ekonomin och öka trovärdigheten. I dag
är andelen medlemmar av jordägarna ringa, vilket ju innebär att vi
har en avsevärd tillväxtpotential. Får jag utmana dig, bästa medlem,
att delta i rekryteringen av nya medlemmar till förbundet? Kanske
målet kan vara minst två nya medlemmar per man? Låt oss börja
med att öka antalet medlemmar till tusen och sedan höja ribban till
tvåtusen! Visst är du med?
Reijo Karhinen
Bergsråd
Styrelseordförande i Jordägarnas förbund
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Maatalouden luopumistukeen oikeutetut voivat osallistua jatkossa rajoituksetta esimerkiksi maatalouden kausi- ja tilapäistöihin ilman,
että heidän tukensa maksatus keskeytyy.
Hallituksen esityksellä pyritään helpottamaan työntekijäpulaa maaseudulla. Lisäksi
muutos auttaa työvoiman saamista eri toimialojen yrityksiin ja palvelualoille.
Esitys koskee noin 1 400:aa luopumistuen
saajaa.

Uusi metsästrategia
vuoteen 2035

Maankäyttö- ja rakennuslain

UUDISTUS TOTEUTUMASSA
Uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus tuodaan
eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä. Lain on määrä tulla
voimaan 1.1.2024.
Hallituksen esityksen mukaan nykyiset
rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin
lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta.
Nyt eteenpäin vietävä rakentamislaki
edistää erityisesti kestävää rakentamista
ja rakentamisen digitalisaatiota. Lisäksi
rakentamista sujuvoitetaan monin tavoin.
Rakentamislaissa annettaisiin uudet
olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaaresta.
Rakentamislupaa haettaisiin jatkossa

tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai
muutoin koneluettavassa muodossa.
Samalla rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuisivat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi.
Maakuntakaavat, yleiskaavat ja asemakaavat laadittaisiin jatkossa tietomallimuotoisina, minkä ansiosta kaavatiedot olisivat sähköisessä ja yhteentoimivassa muodossa.

Metsätilojen hinnat nousivat 10,8 prosenttia
vuonna 2021. Keskimääräinen omistajaa vaihtanut metsätila oli 31,7 hehtaarin kokoinen ja
maksoi 120 000 euroa.
Eniten hintataso nousi Lapissa, 12,5 prosenttia, ja vähiten Etelä-Suomessa. Etelä-Suomessakin yllettiin yli 10 prosentin nousuun.
Vuonna 2021 Suomessa solmittiin 1953
julkisessa myynnissä ollutta yli 10 hehtaarin
metsäkiinteistökauppaa. Tilakauppojen markkina-arvo oli 234,7 miljoonaa euroa, ja ne kattoivat 62 000 hehtaaria.
Tiedot ilmenevät Suomen Sijoitusmetsät
Oy:n keräämistä tilastoista.
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Metsähallitus maksaa sadan euron löytöpalkkion Metsähallitukselle ilmoitetuista
maakotkan tai poronhoitoalueelta löydetystä merikotkan pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa.
Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on
maksettu kaikkiaan 196 ilmoitetusta maaja merikotkan pesästä.
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja
paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos
mahdollista.

Lisätietoja: https://mrluudistus.fi/

KUVA: Julia Hautojärvi

Kansallinen metsäneuvosto on hyväksynyt
vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät. Visiossa
korostetaan metsien suomalaisille tuottaman
hyvinvoinnin lisäksi myös metsien omaa hyvinvointia.
Tavoitteena on rakentaa kilpailukykyinen
toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle, jossa maamme metsät ovat
aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa
käytössä.
Metsästrategian valmistelu jatkuu muun
muassa eri teemoista järjestettävissä paneelikeskusteluissa ja sidosryhmätyöpajoissa.

Metsäkiinteistöjen
hinnat nousivat
ennätyksellisesti

LÖYTÖPALKKIO
tuntemattomasta
maakotkan tai
merikotkan
pesästä

Neuvo 2020
24 tasoristeystä

LAKKAUTETTIIN

Ostitko kiinteistön?

Muistithan maksaa varainsiirtoveron
Maanmittauslaitos sai viime vuonna noin 110 000 lainhuuto
hakemusta, joista joka kolmannen varainsiirtovero oli maksamatta.
Varainsiirtoveron täytyy kuitenkin olla
lainhuutohakemusta vireille laitettaessa
maksettuna. Jatkossa Maanmittauslaitos muistuttaa automaattisesti asiakasta veron maksamisesta.
Kiinteistökaupan jälkeen ostajan tulee rekisteröidä kiinteistön uudet omistustiedot Maanmittauslaitoksen ylläpitä-

mään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
Aikaa rekisteröinnille eli lainhuudon
hakemiselle on kuusi kuukautta kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta.
Jotta omistus voidaan rekisteröidä,
varainsiirtoveron täytyy olla lainhuutohakemusta vireille laitettaessa maksettu.

Yhteensä 24 tasoristeystä lakkautettiin vuoden vaihteessa tilusjärjestelyiden yhteydessä. Tasoristeysten poistaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja viljelijöiden tilannetta.
Väylävirasto korvasi Seinäjoen Ylistaron
maanomistajille matkojen pidentymisestä aiheutuneen kiertohaitan ja uusien teiden alle
jääneen maapohjan. Maanomistajien mielipiteitä kuunneltiin korvaavien tielinjausten
suunnittelussa.
Loviisan Fyra byarin tilusjärjestely käynnistyi viljelijöiden aloitteesta ja sen yhteydessä
vähennetään tasoristeyksiä.
Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus,
jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta
kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan
tarpeita.
Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä
on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen
parannus tilusten sijoitukseen.

AUTTAA MAATILAYRITTÄJIÄ
Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 auttaa ja tarjoaa
maatiloille edullisia asiantuntijapalveluita.
Maatilojen neuvontajärjestelmä kautta
saa neuvontaa ja asiantuntijapalveluja
edullisesti.
”Kaikkea ei tarvitse selvittää itse
ja jäädä yksin murehtimaan asioiden
kanssa. Säästää aikaa, kun kysyy
asiantuntijalta”, rohkaisee maaseutupalvelujen yritysasiantuntija Eeva Heikkinen Kainuun ELY-keskuksesta.
Neuvontaa on saanut 444 kainuulaista maatilaa.
Eniten neuvontaa on annettu ympäristökorvauksen ehtoihin ja luomuun.
Talousneuvonnalla on annettu apua
kilpailukyvyn parantamiseen. Tiloille
on myös tehty terveydenhuoltosuunnitelmia.
Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut. Neuvoja

hakee kustannuksiin tuen suoraan ELYkeskuksesta. Viljelijän maksettavaksi
jää vain arvonlisäveron osuus.
Neuvontaa antavat muun muassa
ProAgriat ja terveydenhuoltoa tekevät
eläinlääkärit.

KUVA: Maaseutuverkosto - maaseutu.fi

Luopumistuen
ansiotulorajoite poistuu
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Maaseudun tyhjillään
olevat rakennukset
HALUTAAN HYÖTYKÄYTTÖÖN

Ekologisen alan
kesantoja viljelyyn

kasvatuskielto voimaan
Kurtturuusu on Euroopan sadan haitallisimman vieraslajin joukossa. Suomessa
se uhkaa lähes 50 lajia ja on osasyynä
muidenkin lajien uhanalaistumiseen.
Kurtturuusu luokiteltiin vuonna 2019
haitalliseksi vieraslajiksi Suomessa.
Muut kurtturuusua koskevat vieraslaji-

lain kiellot tulivat tuolloin voimaan, mutta kasvatuskiellolle asetettiin kolmen
vuoden siirtymäaika. Siirtymäaika päättyy 1.6.2022.
Kurtturuusun tunnistusta sekä torjuntaa koskevaa ohjeistusta löytyy kurtturuusun lajikortista.

Kiinnostus maaseutua kohtaan on kovassa kasvussa, mutta kynnys rakentamiseen tai kiinteistön ostamiseen voi olla suuri. Samanaikaisesti maaseudulla
on paljon käyttämättömiä tai vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä ja rakennuksia,
joiden käyttöä voitaisiin tehostaa.
MTK:n Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hanke jakaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla.
Hankkeen ensimmäisenä tehtävänä on kehittää verkkoalusta, jonka avulla voidaan jakaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla. Verkkoalustan avulla voidaan saada uutta elämää kaipaavat
rakennukset uudelleen hyötykäyttöön ja maaseudulle uutta elinvoimaa.

KUVA: Jussi Kemppainen

KURTTURUUSUN

Euroopan komissio on hyväksynyt päätöksen,
jonka mukaan jäsenvaltiot voivat antaa viljelijöille mahdollisuuden hyödyntää viherryttämistuen ekologisen alan kesantoa (EFA-kesanto)
viljelyyn, laiduntamiseen ja sadonkorjuuseen
vuonna 2022.
Poikkeuksen tavoitteena on lisätä ruuan- ja
rehuntuotantoa tilanteessa, jossa Ukrainan
sota on vaikuttanut maataloustuotteiden kysyntään ja tarjontaan.
Ruokavirasto ohjeistaa erikseen siitä, miten
viljelijä ilmoittaa tukihakemuksellaan ne EFAkesannot, joita hän käyttää tuotantoon.
Suomessa ekologisen alan velvoite on voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa maatiloilla, joilla on
yli 15 hehtaaria peltoalaa.

Asumattomia kiinteistöjä on Suomessa jopa 100 000-200 000.
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Vuoden 2022 kiinteistöveropäätökset löytyvät
OmaVerosta. Samalla kun tarkistat ilmoituksen,
tilaa e-lasku verosta, niin eräpäivät eivät unohdu. Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä
mitään.

Muutoksenhaku
Yritys- ja yhteisöasiakkaiden muutokset pitää
ilmoittaa Verohallintoon viimeistään 2.5.2022.
Henkilöasiakkaiden määräpäivä on 10.5.2022.
Huomioithan, että muutoksenhaku jälkeenpäin
on hidas prosessi.

Eräpäivät
Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista kiinteistöveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai
syys- ja marraskuussa.

Ota yhteyttä suoraan Verohallintoon, kun kyse on
kiinteistöverosta ja siihen vaikuttavista kiinteistötiedoista. Korjauksia ei voi tehdä puhelimitse.
Maanmittauslaitoksella on tiedossa vain kiinteistön kokonaispinta-ala, siksi Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon pinta-alatiedot saattavat
poiketa toisistaan. Maanmittauslaitos ei voi
muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta eikä Veron
pinta-alatietoja.

Rakennus- ja huoneistotietojen
korjaaminen
Jos haluat korjata omistamasi kiinteistön rakennus- ja huoneistotietoja, ota yhteyttä kiinteistösi
sijaintikuntaan.
Tiedot rakennuksista ja huoneistoista ovat rakennus- ja huoneistorekisterissä (RHR).
https://dvv.fi/kiinteisto-rakennus-ja-paikkatiedot

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyskausi päättyi
helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin
74 000 valkohäntäpeuraa ja 20 400 metsäkaurista.
Saalismäärät olivat jälleen ennätystasolla.

Valkohäntäpeura on etenkin eteläisessä ja
lounaisessa Suomessa erittäin merkittävä
riistaeläin, jonka metsästykseen osallistuu
vuosittain kymmeniätuhansia metsästäjiä.

KIINTEISTÖVEROTIETOJEN
KORJAAMINEN

Pinta-alatietojen korjaaminen

Valkohäntäpeuran ja
metsäkauriin saalismäärät
ennätystasolla

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin koko maan tasolla noin 70 prosenttia. Saaliista 95 prosenttia kertyi Uudenmaan, Varsinais-Suomen,
Satakunnan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilta.
Näillä tiheimmän peurakannan alueilla tavoitteeksi on asetettu peurakannan leikkaaminen, ja
valkohäntäpeuroja onkin kaadettu jo useana vuonna ennätyksellisen paljon. Tänä
talvena myös lumiolosuhteet olivat jahdin
kannalta suotuisat eteläistä ja lounaista
Suomea myöten.

INFO

SUOJELULLA
Helmi-ohjelma etsii
uusia kohteita Lapissa
Lapin perinnebiotooppien hoidon resurssit suunnataan ensi kesänä Helmi-ohjelmassa kunnostamiseen.
Tulevan kevään aikana Lapin ELY-keskus ottaa suunnittelun piiriin myös uusia uhanalaisia ympäristökohteita.
Kunnostamisesta ja hoidosta kiinnostuneita kannustetaan
olemaan yhteydessä ELY-keskukseen.

HYVÄ TIETÄÄ
•

hyviä tuloksia Kainuussa

Kainuussa suojeltiin arvokkaita luontokohteita
noin 800 hehtaaria vuoden 2021 aikana.
Yksityisiä luonnonsuojelualueita perustettiin yhteensä 31 kappaletta. Kauppoja, joissa maanomistaja myi alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin, tehtiin
kahdeksan kappaletta. Perustetut alueet kuvastavat hyvin maakunnan monimuotoisia arvokkaita luonnonalueita runsaslahopuustoisista kangasmetsistä ravinteikkaisiin lehtoihin.

•

•

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon
perusteella. Kiinteistön arvo perustuu
maapohjan ja sillä sijaitsevien rakennusten
arvoon.
Rakennusten arvo perustuu niiden ominaisuuksiin kuten pinta-alaan, laatuun ja varustelutasoon, ikään ja valmiusasteeseen.
Maapohjan käyttötarkoitus vaikuttaa kiinteistöveroon. Jos kiinteistöllä on esimerkiksi raivattu peltoa tai istutettu metsää, eri
käyttötarkoituksiin käytetyt pinta-alat ja
muutokset niissä pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella.
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Riistanhoitoyhdistykset ovat toimineet nykymuodossaan vuodesta 1963 eli lähes 60 vuotta.
Ne muodostavat Suomen riistanhallinnon paikallisen tason. Käytännössä kaikki – runsas 300 000
metsästäjää – ovat yhdistyksen jäseniä, joko omassa asuinkunnassaan tai alueella missä
metsästävät. Heistä noin 40 000 osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Yhdistyksiä on 282.
Kuvat: Shutterstock

R

TOIMINTA
YMPÄRISTÖN
MUUTOS haastaa

riistanhoitoyhdistykset
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muuttuvasta luonnosta. Suojelualueiden
taneet jäsenrakenteen.
iistanhoitoyhdistykset ja niiden
perustaminen vaikeuttaa riistatalouden
vapaaehtoiset vastaavat muun
Kaupungeissa ja niiden kehysalueilla
asuu paljon nuoria metsästäjiä, poismuutsuunnittelua ja käytännön metsästystä.
muassa metsästäjätutkinnoista, ampumakokeista, riistatoalueille taas jäävät ikääntyneet metsäsSijoitusyhtiöt ostavat metsiä haltuunsa,
tuulivoimarakentaminen laajenee nopeaslaskennoista, suurpetoyhdyshenkilötoitäjät. Samalla palveluntarpeet eriytyvät.
Eräät yksittäiset teemat,
ti ja pirstoo luontoa. Tämän kehityskulun
minnasta, metsästyksen
kuten susiasiat, kuormitvaikutukset luontoon ja lajistoon nähdään
valvonnasta,
poliisin
tavat jäseniä. Monet komyöhemmin.
suurriistavirka-avusta,
kevat olevansa tässä niin
Ilmastomuutokseen sopeutumisessa
riistatalouden edistämivieraslajit
ja muutoksen hyötyjälajit edelsestä ja riistaelinympäsanotusti
puun
ja
kuoren
KAUPUNGISTUMINEN
ristöjen hoidon edistälyttävät
säätelytoimia.
välissä.
Kasvava
byrokraMUUTTAA ARVOJA,
misestä sekä erilaisista
tia tympäisee.
Metsästys on jatkuvan eettisen ja moJA METSÄSTYSTÄ
asiantuntijatehtävistä.
Riistanhoitoyhdistysten
raalisen arvioinnin kohteena.
HAASTETAAN YHÄ
Niillä on tärkeä rooli
toiminnalliset resurssit
Kannan säätelyn tarve, halu metsästää,
ENEMMÄN.
ekologinen kantokyky tai erästelyn kultmyös riistavahinkojen
poikkeavat toisistaan. Jäsenmäärät vaihtelevat alle
tuurilliset sidokset eivät riitä nykypäivänä
arvioinneissa ja niiden
estotoimissa. Käytännössadasta yli 10 000:een riipmetsästyksen oikeutukseen. Yhteiskunnan
sä, metsästysseurat jäsenineen ovat avainpuen siitä, ollaanko maaseudulla vai kaueri toimijat vaativat enemmän ja uusia näpungissa. Ampumakokeiden ja metsästäasemassa näiden palvelujen tuottajina. Ne
kökulmia nousee esiin. Uudet maanomistajätutkintojen suoritusmassat tapahtuvat
puolestaan toimivat hyvin vahvasti maanjasukupolvet eivät välttämättä halua vuokkaupungeissa, mutta metsästys maaseuomistajien kanssa yhteistyössä.
rata maitaan metsästykseen. Myös ylikandulla. Valtion maiden erälupajono kasvaa.
sallinen lainsäädäntö haastaa perinteitä.
Miten toimintaympäristö on muutTässä tilanteessa tarvitaan riistanhoiVaikka ilmastonmuutos etenee ja luontokatokeskustelu yltyy,
tunut? Onko vapaaehtoistoiminnan
toyhdistysten voimien yhmonet riistaeläinkannat,
mielekkyys hiipunut? Ovatko resurssit
distämistä, uudistumista,
erityisesti sorkkaeläinriittävät? Miten toimintaa voitaisiin
vahvempaa ja ammattikannat, vahvistuvat ja
kehittää?
maisempaa otetta sekä uusuurpetokannat kasvaTÄSSÄ TILANTEESSA sia resursseja. Mutta miten
vat niiden perässä. TiMaa-ja metsätalousministeriö perusti
se tehdään niin, että paiTARVITAAN
heästi asutuilla alueilla
hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda tikallisuus ja vapaaehtoisAMMATTIMAISEMPAA
lannekuva riistanhoitoyhdistyksistä ja
työn perinne säilyvät?
eläinkolarit lisääntyvät
OTETTA.
Riistanhoitoyhdistykset
tunnistaa keskeiset kehittämistarpeet.
hälyttävästi ja kuormittavat yksittäisiä suurriisHaastatteluihin ja kyselyyn osallistui yhansaitsevat kehittämisohtavirka-apuun osallistuteensä noin 250 henkilöä ja yli 100 riistanjelman. Sen valmistelun
via vapaaehtoisia. Samalla riistakantojen
hoitoyhdistystä.
luonnollinen koordinaattori on Suomen
hallintaan liittyvän tiedon tarve kasvaa.
Riistanhoitoyhdistysten vastauksissa
riistakeskus. Kehittämistavoitteet tulisi
Riistanhoitoyhdistykset kantavat huolkorostui huoli nopeasta toimintaympärismääritellä ja tehdä tiiviissä yhteistyössä
ta myös metsästyskielloista, maanomistön muutoksesta. Haja-asusalueilta poisriistanhoitoyhdistysten kanssa, alueellisten
tajarakenteen muutoksesta ja nopeasti
muutto ja kaupungistuminen ovat mullisja paikallisten palveluiden lähtökohdista.
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Riistahoitoyhdistystä ja metsästysseurojen palveluj

tarvitaan edelleen, monestakin syystä. Peuran tai h

kaadolla voi olla monta rinnakkaista merkitystä: el
ravinto, kannan säätely ja vahinkojen esto.

resurssit uudelleen.
haluaa osallistua riistanhoitoyhdistyksen
toimintaan, mutta ei halua välttämättä suorittaa metsästystutkintoa. Tämän
Jukka Bisi
GRAAFEIHIN
mahdollistamiseksiKUVATEKSTI
tarvitaan avoimuutta
Kirjoittaja on filosofian
tohtori,riistanhoitoyhdistyksen
joka teki maaja uusia näkökulmia.
Se vaatii eri
metsästysKolmen
tyyppisen
metsäs
ja metsätalousministutkinnon uudistamista.
ikärakenne.
Maaseutu–poismuuttoalue
(Vaala), ns. ka
Ampuratatoiminnassa
tulisi tiivistää
teriölle selvitystyön
kaupungin
kehyskunta
(Ilmajoki) ja nopeasti kasvava
yhteistyötä puolustusvoimien
ja maanpuoriistanhoitoyhdislustusyhdistysten kanssa
ja
miettiä
niiden
tyksistä.
kaupunki (Tampere). Huomaa metsästäjien ikärakentee

erot!

Vaalan RHYn alueella asuvat metsästäjät 2021
450 hlöä (maksaneita jäseniä 827)
Hlömäärä

04v
.
510 9v.
-1
15 4v.
-1
20 9v.
-2
25 4v.
-2
30 9v.
-3
35 4v.
-3
40 9v.
-4
45 4v.
-4
50 9v.
-5
55 4v.
-5
60 9v.
-6
65 4v.
-6
70 9v.
-7
75 4v.
-7
80 9v.
-8
85 4v.
-8
90 9v.
-9
4v
.

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.

70
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40
30
20
10
0

Ikäluokat
miehiä

RYHDY KUMPPANIKSI

naisia

Tampereen kaupungin alueella asuvat metsästäjät

Tampereen kaupungin alueella
2021 asuvat metsästäjät
2021

www.upmmetsa.fi/kumppanuus
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10-14v.

5006 hlöä

0-4v.
0-4v.

Riistahoitoyhdistystä ja metsästysseurojen palveluja tarvitaan edel
leen, monestakin syystä. Peuran tai hirven kaadolla voi olla monta
rinnakkaista merkitystä: elämys, ravinto, kannan säätely ja vahinko
jen esto.

Hlömäärä
Hlömäärä

5006 hlöä

500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
00

55-59v.
50-54v.

METSÄSSÄSI ON
KASVUVARAA

Suomen riistakeskus ja sen RHY-tuki
ovat avainasemassa riistayhdistysten toiminnan tukemisessa. Sitä tulisi vahvistaa
merkittävästi ja riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten vuorovaikutusta tiivistää.
Palvelujen parantamisen kannalta riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys voisi olla
nykyistä laajapohjaisempi.
Moni maanomistaja ja luontoharrastaja

Ikäluokat
Ikäluokat

•

•

Luonnossa elävää riistaeläintä ei
omista kukaan. Omistusoikeus syntyy
vasta, kun riistaeläin otetaan laillisin
menetelmin saaliiksi.
Käytännön tasolla hallinnoinnista ja
suunnittelusta vastaavat Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset.
Valtion mailla Metsähallituksella on
viranomaisrooli metsästyksen järjestelyissä.

miehiä
miehiä naisia
naisia

Ilmajoen RHYn alueella asuvat metsästäjät 2021
Ilmajoen RHYn alueella asuvat metsästäjät 2021
yhteensä 853 (RHYn jäsenmäärä 863)
100

yhteensä 853 (RHYn jäsenmäärä 863)

100
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80
60
60
40
40
20
20
0
0

0- 0-4
4v v.
5- 1. 5-9v
10 9v. 0-1 .
-1 1 4v
15 4v. 5-19 .
-1 2 v.
20 9v. 0-24
-2 25 v.
25 4v. -29
-2 30 v.
30 9v. -34v
-3 35- .
35 4v4. 39v
-3 0- .
40 9v4. 44v.
-4 5-4
45 4v5. 0 9v.
-4 -5
50 9v5. 5 4v.
-5 -59
55 4v6. 0 v.
-5 -64
60 9v6. 5- v.
-6 69
65 4v7. 0-7 v.
-6
7 4v
70 9v. 5-7 .
-7 8 9v
75 4v. 0-8 .
-7 8 4v.
80 9v. 5-89
-8 90 v.
85 4v. -94
v.
-8
90 9v.
-9
4v
.

•

Metsästysoikeus perustuu maanomistukseen. Maanomistaja joko vuokraa
maansa metsästysoikeudet metsästysyhdistyksille tai järjestää metsästyksen itse omilla maillaan.
Henkilömäärä
Henkilömäärä

•

Akselin otsikko

miehiä

Akselin otsikko
naisia

miehiä
naisia
Kolmen eri tyyppisen riistanhoitoyhdistyksen metsästäjien ikärakenne. Maaseutu–
poismuuttoalue (Vaala), ns. kasvan kaupungin kehyskunta (Ilmajoki) ja nopeasti
kasvava kaupunki (Tampere). Huomaa metsästäjien ikärakenteen erot!
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MAANOMISTAJAIN LIITON

UUSI STRATEGIA
Maanomistajain
Liitto 2000-luvulla

• Maanomistajien merkittävin edunvalvonta- ja neuvontajärjestö
• Valvoo aktiivisesti maanomistajien etuja
ja oikeuksia
• Jäsenenä eurooppalaisessa kattojärjestössä European Landowners Organization (ELO) ja European Historic Houses
(EHH) organisaatiossa
• Osa-aikainen toiminnanjohtaja tekee kansallista edunvalvontaa
• Hallitus ja toimikunnat tukevat edunvalvontatyötä

Maanomistajan edunvalvontaa 75 vuotta
75 år av intressebevakning

Toimintaympäristö &
tulevaisuuskuva 2030

Perustehtävä
- missio

1. Ekologinen jälleenrakennus – ilmastonmuutos & luontokato
2. Lainsäädännön vihertyminen ja laimentuminen
3. Suomalaisen maiseman arvostus korkea ja
keskeinen osa kansakunnan identiteettiä
4. Luontoarvojen nousu hallitsevaan asemaan
julkisessa keskustelussa ja asenteissa
5. Maan arvon ja arvostuksen nousu
6. Vastuullisuus ja pitkäjänteisyys yhä tärkeämpi lähtökohta maanomistuksessa
7. Kaupungistumisen jatkuminen – asutuskeskusten maantarve kasvaa
8. Luontoelämyksien kysynnän kasvu
9. Kestävästi hoidetut luonnonvarat mahdollisuutena ja ratkaisuna haasteisiin
10. Maanomistuksen rakenteen muutos - Ammattimaiset sijoittajat vs. luontoarvojen
puolustajat

Toimia maanomistajien muodostamana
aatteellisena järjestönä
1. Osallistaa maanomistajat viranomaiskeskusteluihin, antaa kasvot julkiseen
keskusteluun ja tehdä tiivistä yhteistyötä
muiden tahojen kanssa
2. Ennakoida ja informoida jäsenistöä ja
edistää jäsenten tietämystä kriittisissä
asioissa
3. Valvoa ja edistää maanomistuksellisia
etuja ja oikeuksia
4. Luoda näkyvyyttä maanomistuksen myönteisistä vaikutuksista yhteiskunnalle ja edistää ymmärrystä maanomistuksen roolista
5. Ylläpitää ja kehittää maanomistajabrändiä
6. Tarjota jäsenistölle verkostoitumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja vaikuttavuutta tärkeissä asiakysymyksissä

Maanomistajain Liiton hallitus
hybridikokouksessa maaliskuussa,
kuvassa vasemmalta Kari Räihä,
Juha Pylväs, ruudulla Sebastian Sohlberg,
puheenjohtaja Reijo Karhinen
ja Fredrik Pressler sekä
kotikonttoreissaan Tomas Landers
ja Eine Rosenberg-Riihimäki.
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Visio

Tahtotila

Keskeiset lyhyen
aikavälin tehtävät

Suomalainen maanomistus tekee hyvää
1. Omistus luo sitoutuneisuutta isänmaahan
ja sen kehittämiseen
2. Maan omistus ja hoito luovat taloudellista
kasvua tukevaa liiketoimintaa koko maahan ja erikseen työllisyyttä ja hyvinvointia
maaseudulle
3. Maanomistajat tuntevat paikalliset olosuhteet ja ovat tärkeitä lähiympäristön
hoitajia
4. Maanomistuksella on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja monimuotoisuuden vaalimisessa

1. Tunnettavuus paranee ja profiili kirkastuu
2. Maanomistajain Liitto on jokaisen maanomistajan valinta
3. Toiminta on ammattimaista, ratkaisuhenkistä ja ennakoivaa
4. Jäsenkunta kokee liiton hyödyllisenä lisäarvon tuottajana
5. Riittävät resurssit vastata kasvavan jäsenkunnan odotuksiin ja olla uskottava
vaikuttaja ja yhteistyökumppani
6. Maanomistajat koetaan aktiivisiksi ja ratkaisuhakuisiksi yhteiskunnallisiksi keskustelijoiksi ja työtämme arvostetaan
7. Maanomistajat nähdään vastuullisina toimijoina ja varteenotettavana kumppanina
ekologisessa jälleenrakennuksessa
8. Maanomistajat nähdään helposti lähestyttävinä joukkuepelaajina, joiden kanssa
halutaan tehdä yhteistyötä
9. Tuottaa vastikkeellisesti visioita ja mallinnuksia tukemaan yhteiskunnan muutostarpeita
10. Aktiivinen kansainvälinen toimija

1. Toiminnan järjestäytyminen sisäisesti,
roolit selkeiksi ja tukemaan koko yhteisöä
2. Talouden vahvistaminen ja toimintakyvyn
turvaaminen
3. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, profiilin selkeyttäminen
4. Arvostuksen ansainta ja tunnettavuuden
parantaminen tekojen kautta
5. Liiton jäsenille tuottaman lisäarvon kirkastaminen
6. Henkilöresurssien vahvistaminen
7. Jäsenhankinnan aktivoiminen ja jäsenille
tarjottavien aktiviteettien lisääminen

Oletko valmis tukemaan ja edistämään Maanomistajain Liiton tavoitteita? Oletko jo kutsunut tuntemasi maanomistajat Liiton jäseneksi?
• Jäseneksi voi liittyä Liiton kotisivuilla
www.maanomistajainliitto.fi
• Tämän lehden sivulla 23 on liittymislo
make: anna se kiinnostuneelle tai pyydä
toimistoa lähettämään hänelle uusi jäsen
lehtemme.

Onko yrityksesi jo Maanomistajain Liiton kump
pani? Liity uuteen kumppanuusohjelmaamme!
Meitä kaikkia tarvitaan vahvistamaan maan
omistajien vaikutusvaltaa.

Millaisia mahdollisuuksia sinulla on tukea
Maanomistajain Liittoa jäsen- ja varainhankin
nassa? Löydetään keinot yhdessä:
ota yhteyttä toimisto@maanomistajainliitto.fi tai
puh. 045 221 5151.
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Dubain

maailmannäyttely

Arabiemiirikuntien Dubai
isännöi 200 osallistujatahon
valtavaa EXPO 2020
-maailmannäyttelyä.
Koronaviruspandemian takia
siirtynyt megatapahtuma
kuuluu sarjaan, jonka
ensimmäinen pitopaikka
oli Lontoossa 170 vuotta
sitten.
Teksti ja kuvat: Pekka Virtanen

M

onet maamerkit muistuttavat EXPO-näyttelyjä eri
puolilla maailmaa, niistä
eniten huomiota on herättänyt Eiffel-torni Pariisissa. Suomi on
usein saanut paviljongeistaan kehuja. Yksi
ikonisimmista on Alvar Aallon suunnittelema näyttelyosasto New Yorkissa (1939).
EXPO-näyttelyissä esiteltiin aiemmin
paljon keksintöuutuuksia, jollaisia ovat olleet mekaaninen tietokone (1862) ja puhelin (1876). Myös monet ruokatuotteet kuten
popcorn ja Heinz-sinappi (1876) sekä jäätelötötterö (1904) on ensimmäistä kertaa esitelty maailmannäyttelyssä. Nykyisin maailmannäyttelyihin kuuluu monipuolisesti
maabrändäystä, tuote- ja yritysesittelyjä,
ajankohtaisia yleisteemoja ja erityisesti
kauppakumppanuuksien etsintää.
Dubaissa Suomesta mukana olivat
muun muassa Kone, Nokia, Fiskars, Wärtsilä, Fortum, Valmet, Isku ja Finnair. Kestävä kehitys oli yksi pääteemoista. Esimerkiksi Sitra toi esiin Suomen kansallista
kiertotalouden tiekarttaa.

Kolme teemaa

”Slovenia. Vihreä ja älykäs kokemus.”
Slovenian paviljongissa tuotiin näkyvästi
esiin luonto ja kestävä kehitys osana
talouden kehittämistä.
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Itse näyttelyalue oli jaettu kolmeen alateemaan: Sustainability, Mobility ja Opportunity. Kestävää kehitystä ja luontoaspektia
tuotiin esiin koko näyttelyn leveydeltä.
Toisaalta miljoonille kävijöille suunniteltu, isolla rahalla rakennettu ja pitkän lentomatkan päässä sijaitseva meganäyttely
rakennuksineen on kestävän kehityksen
kanssa vaikea yhtälö.
Näyttelyalueella liikkuminen kävi täydestä kuntoilusta. Parhaimmillaan maski
päällä 40 asteen lämmöstä oli helpottavaa
päästä paviljonkien viileyteen. Siellä kiinnostusta herättivät mitä ihmeellisimmät
digiluovuuden installaatiot: liikkeisiin
reagoivat seinä-, lattia- ja kattopinnat, vilistävät maisemat, äänet ja sumuverhot.
Virtuaalisissa maisemissa kuljettiin esimerkiksi viidakoissa,
veden alla ja avaruudessa.
Tulevaisuuden maatalousmaisemassa vilahti viimeistä piirtoa myöten
automatisoitu tuotantokoneisto.

Arabiemiraateissa kasvaa 42 miljoonaa taatelipuu
ta. Tällä hetkellä tutkitaan ahkerasti taatelipuun
mahdollisuuksia bioenergiaksi, vaneriksi ja sidosai
neeksi. EXPO:ssa aurinkoenergialla toimiva kastelu
järjestelmä säästää vedenkulutusta jopa 70 %.

Herkkuja ja konferensseja
Yli kymmenen Seurasaaren kokoisen näyttelyalueen tunnelmaa ryydittävät lukuisat
tapahtumat. Nälkää ei tarvinnut nähdä, sillä tuhansia erilaisia kulinaristisia herkkuja
sai kärrytasolta aina luksusravintoloihin.
Erilaisia ruokatapahtumia oli sadoittain.
EXPO 2020 -maailmannäyttely oli kuuden kuukauden ajan rauhanajan ykköstapahtuma, vaikka sitä ei Suomessa juurikaan
noteerattu. Syytä olisi kyllä ollut! Kaiken
nähdäkseen olisi helposti voinut kuljeskella parikin viikkoa pelkästään näyttelyitä ja
kulttuuritapahtumia ihmetellen.
Samalla Expo on ollut kohtauspaikkana erilaisille korkean tason tapaamisille,
kauppasuhteet ehkä ykkösteemana. Dubaissa tuhannet tietoiskut, seminaarit,
konferenssit ja teemapäivät nostivat esille
monia tärkeitä, maankäyttöönkin liittyviä
kysymyksiä.

Älykkäät viljelytekniikat
Seminaareista kiinnostava oli muun muassa Hollannin paviljongissa järjestetty
kaksipäiväinen seminaari, jossa käsiteltiin ekosysteemistä lähestymistapaa ruuantuotantoon.
Hollannilla on monenlaisia haasteita,
joista veden hallinta on yksi isoimmista.
Seminaarissa Hollanti esittäytyi tärkeänä
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Baden-Württenbergin paviljonki esitteli Saksan osavaltion yritysmaailmaa.

kumppanina älykkäiden viljelytekniikoiden viemisessä vaikeisiin olosuhteisiin,
esimerkiksi Persianlahden valtioihin.
Yksi ratkaisu on vertikaalinen maanviljely, jossa uusin tavoin hallitaan kasvuolosuhteita, veden kiertoa ja yleensä
viljelytekniikoiden ja -järjestelmien kokonaisuutta. Ajan hermolla on myös suomalainen Evergreen Farm, joka oli mukana
Suomen paviljongissa.
Vertikaalista viljelyä hyödynsi esimerkki Singaporen paviljonki, jossa teemana
oli sademetsä. Viidakon tuntua oli heti jo
oven suulla, ja sitäkin enemmän kolmen
tason ”installaatiossa”.

Expon teemaviikkojen keskeinen teema oli
”Ruoka, maatalous ja elinkeinot”, jonka yhtenä osana oli ”Hyvää ruokaa kaikille”. Puheenvuoron piti muun muassa Maailman ruokaohjelman (WFP) johtaja Mageed Yahia.
Esitelmän sanomasta tulikin pian ajankohtaisempi kuin kukaan saattoi kuvitella:
”Konfliktit johtavat nälkään, mutta nälkä voi myös johtaa konflikteihin. Jokaisessa

maassa elintarviketurva on samalla osa
laajempaa kansallista turvallisuutta. Rauhan ja kansakuntien ylläpitämisessä ensimmäinen ehto on ruokaturvan takaaminen.
Maailma tuottaa tänä päivänä kyllä tarpeeksi ruokaa kaikille. Se vaan ei jakaudu
tasavertaisesti.”
Samaa korosti Maailman ruokaohjelman aikaisempi johtaja Ertharin Cousin,
joka viittasi koronapandemiaan ja ilmastonmuutokseen:
”Meidän pitäisi oppia tästä pandemiasta.
Emme voi rakentaa tarpeeksi korkeita muureja pitääksemme ongelmat niiden takana.
Siksi meidän kaikkien etujen mukaista on
tukea investointeja, jotka edesauttavat elintarvikejärjestelmiemme muutosta ja sopeutumista. Jotta kaikille lapsille ja jokaiselle
perheille riittää ravinteikasta ruokaa.”
Näkökulmia maaseudun, maisemien ja
maankäytön aloilla löytyi Dubaissa yllin kyllin. Maailmassa yhtäällä on liikaa vettä, toisaalla liian vähän. Innovaatioita, tutkimusta ja uutta tekniikkaa kestävän kehityksen
raameissa korostettiin maapaviljongeissa.
Joka puolelta tulevien virtuaalimaisemien
ja äänien pauhinassa tuntui rentouttavalta
pysähtyä Suomen paviljongin Kurussa ja Itävallan puun tuoksua ja kosketusta tähdentävässä installaatiossa. Kummatkin olivat
EXPO 2020:n todellisia helmiä.
Seuraava maailmannäyttely pidetään
Japanin Osakassa 2025.

Kestävää kehitystä ja rakentavaa yhteistyötä
Ruuan tuotantoa ja maan käyttöä esiteltiin innovaatioin ja positiivisia asioita painottaen. Tongan esittely kertoi esimerkiksi luonnonkauniista rannoista, linnuista,
perhosista ja hedelmällisestä maasta mutta ei paljoakaan esimerkiksi Glasgow’n
ilmastokokouksessa paljon puhutusta
uhasta alueen saarivaltioiden elämään.
Tongan tammikuinen maanjäristys muistutti luonnon tuomista uhista, jota ei maailmannäyttelyssäkään voinut unohtaa.
16
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Rakennusten ulkopinnan voi tehdä puupalloista ku
ten useamman maan paviljonkikokonaisuudessa.

Satojen erilaisten virtuaalimaisemien tuoman
digiähkyn jälkeen Suomen Kuru ja Itävallan instal
laatio puun tuoksuineen palauttivat maan pinnalle.

Singaporen paviljongissa viidakon läpi
kuljettiin monen kerroksen kautta.
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Kuva: Shutterstock

Maanomistajalle
matkaparkin perustaminen
on kevyt ratkaisu.
Lähtökohtaisesti
vaatimukset parkille
ovat kantava alusta sekä
kyltitys tai merkintä alueen
matkaparkkikäytöstä.

Kuva: Maanmittauslaitos

3D-MALLINNUKSET
suunnittelun avuksi
Maanmittauslaitos tuottaa lähivuosina tietoaineiston, jossa
Suomen rakennukset esitetään kolmiulotteisina. Näitä

MATKAPARKILLA
lisätuloja
Kesän lähestyessä karavaanarit ovat taas tien päällä.

K

oronapandemian aiheuttama
ulkomaanmatkailun vähentyminen kasvatti kotimaanmatkailua ja karavaanimatkailua entisestään. Samalla karavaanarit
ovat entistä nuorempaa väkeä. Monet haluavat liikkua vapaasti ja mennä ajoneuvoillaan uusiin paikkoihin.
Puskaparkeiksi kutsutaan paikkoja, joihin matkailuajoneuvolla on mahdollista
kulkea ja joissa on luvallista yöpyä ilmaiseksi. Esimerkiksi parkkialueet, pysähdyspaikat, rannat ja metsäautotiet ovat
esimerkkejä puskaparkeiksi luettavista
yöpaikoista.

Mobiilisovellus palvelee
Matkaparkeissa yöpyminen on luvallista.
Joissakin on myös palveluita kuten sähkö,
18
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WC, jne. Palveluita sisältävät parkit ovat
usein maksullisia, mutta myös ilmaisia
matkaparkkeja löytyy. Matkaparkit toimivat lähes poikkeuksetta itsepalveluperiaatteella.
Suomalainen Matkaparkki.com Oy ylläpitää Matkaparkki.com -mobiilisovellusta, joka kerää Suomessa sijaitsevat
matkaparkit yhdelle alustalle. Sovelluksen kautta matkailija voi etsiä parkkeja
kartalta haluamillaan palveluilla ja varata parkin käyttöön haluamaansa ajankohtaan.
– Verkkosovelluksemme löytyy karavaanareille paikkoja ympäri Suomen, toteaa Valtter Tahkola Matkaparkki.com
Oy:stä.
Sovellus on julkaistu kesällä 2021. Sillä
on jo yli 10 000 rekisteröitynyttä karavaa-

nikäyttäjää. Matkaparkkeja alustalla on
yli 140.

Luvaton yöpyminen kuriin
Paikan haltijalle Matkaparkki.com tarjoaa
vaivattoman ratkaisun: kaikki on hoidettu
varausliikenteestä maksuihin ja asiakaspalveluun.
Lisätulojen lisäksi matkaparkin luomisella voidaan vaikuttaa luvattoman yöpymisen aiheuttamiin ongelmiin, kuten
roskaamiseen.
– Matkailija varaa ja maksaa paikan
omalla nimellään. Silloin häiriökäyttäytymistä ei esiinny juuri lainkaan, Valtter
Tahkola sanoo.

3D-rakennustietoja voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelussa
ja esimerkiksi aurinkopaneelien asennuskohtaa päätettäessä.
Tieto syntyy laserkeilaustekniikalla, kun
lentokoneen pohjaan kiinnitetty laserkeilain kuvaa maan, raakadata käsitellään
pistepilveksi ja siitä tuotetaan tietokantaan 3D-geometria. Vektorimuotoisia rakennustietoja voidaan rikastaa muulla
pistepilviaineistolla, joka voidaan esittää
eri sävyisenä sen mukaan, mitä muuta tietoa pistepilvi esittää – esimerkiksi maanpintaa tai kasvillisuutta rakennustietojen
lisäksi.
Laserkeilaus on tekniikka, joka tuottaa tarkkaa kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, pinnan muodoista ja sen päällä
olevista kohteista. Laserkeilauksella tuotettavaa kartoitustietoa kutsutaan pistepilveksi.
Vuonna 2020 laserkeilausaineiston tarkkuus parani ja keilaussykliä tihennettiin,
kun uusi kansallinen laserkeilausohjelma
käynnistyi. Pistetiheys kymmenkertaistui
aiemmasta: 0,5 laserpisteestä neliömetriä
kohden siirryttiin 5 laserpisteeseen neliömetrillä.

Jatkossa Suomi laserkeilataan kuuden
vuoden välein pohjoisinta Lappia lukuun
ottamatta.

AINEISTOJEN SAATAVUUS
Olemassa oleva epätarkempi (0,5 laserpistettä/neliömetri) laserkeilausaineisto on
kaikille avointa aineistoa, jota voi ladata
käyttöönsä tiedostopalvelusta.
Tiheä aineisto edellyttää käyttölupaa.
Maanmittauslaitoksen
verkkosivuilla voi tutustua käyttöehtoihin ja
täyttää aineiston tilausLASERKEILAUS
lomakkeen.
TUOTTAA TARKKAA
Käyttölupa on maksulKOLMIULOTTEISTA
linen ja se myönnetään
TIETOA MAANPINNASTA,
kerrallaan 3 000 neliökiPINNAN MUODOISTA JA
lometrin alueelle.
SEN PÄÄLLÄ OLEVISTA
Uutta aineistoa synKOHTEISTA.
tyy jatkuvasti lisää myös
avoimena aineistona vapaasti saataville, kun tiheästä aineistosta
harvennetaan 0,5 pistetiheyden versio.

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

KHO:2022:12 17.1.2022/H41
Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava - Tuulivoima - Maakuntakaavan ohjausvaikutus - Poronhoito - Yhdistyksen valitusoikeus - Naapurikunnassa toimiva matkailuyhdistys
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt tuulivoimaosayleiskaavan, joka mahdollisti yhteensä 54
tuulivoimalan rakentamisen tuulivoimaloiden
alueiksi (tv) osoitetuille alueille. Tuulivoimaloiden
kokonaiskorkeus sai olla enintään 250 metriä.
Osayleiskaava-alue sijoittui pääosin alueelle,
joka oli vaihemaakuntakaavassa osoitettu soveltuvaksi merkitykseltään seudullisen tuulivoima-alueen rakentamiseen. Osayleiskaava-alue
sijoittui lisäksi kokonaisuudessaan poronhoitoalueelle, jolla vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan oli turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset.
Hallinto-oikeus oli katsonut, että kaupunginvaltuuston päätös osayleiskaavan hyväksymisestä oli lainvastainen niillä matkailuyhdistys
A ry:n esittämillä perusteilla, jotka liittyivät kaavan maisema- ja matkailuelinkeinovaikutuksiin,
sekä niillä kaava-alueella toimivan paliskunnan
esittämillä perusteilla, jotka liittyivät poronhoitoon kohdistuviin vaikutuksiin. Asiassa oli kaupunginhallituksen valituksesta ratkaistava, oliko matkailuyhdistys A ry:llä ollut oikeus valittaa
osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä, ja oliko osayleiskaava sille asetettujen sisältövaatimusten vastainen paliskunnan
esittämillä poronhoitoon liittyvillä perusteilla.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että matkailuyhdistys A ry ei ollut osayleiskaavan hyväksymisestä päättäneen kunnan jäsen, eikä mainittua
päätöstä ollut kohdistettu yhdistykseen. Päätöksen ei myöskään voitu katsoa vaikuttavan
välittömästi yhdistyksen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Yhdistyksellä ei näin ollen ollut
kuntalain perusteella oikeutta valittaa päätöksestä. Ratkaistavaksi siten jäi, oliko yhdistyksellä valitusoikeus päätöksestä maankäyttö- ja
rakennuslain 191 §:n 2 momentin perusteella.
Matkailuyhdistys A ry:n toimialue käsitti sen
sääntöjen ja muun asiassa saadun selvityksen
perusteella ainoastaan naapurikunnan alueen.
Osayleiskaavan vaikutukset, joihin yhdistys oli
valituksessaan vedonnut, olisivat ilmenneet
maiseman muutoksina lähimmilläänkin noin viiden kilometrin etäisyydellä naapurikunnan tärkeimmistä matkailukohteista. Osayleiskaavan
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mahdolliset yhdistyksen toimialueelle ja naapurikunnan alueen matkailu- ja elinkeinotoiminnalle
kohdistuvat vaikutukset olisivat siten olleet ainoastaan välillisiä. Osayleiskaavan hyväksymistä
koskevaa päätöstä ei näin ollen ollut pidettävä
sellaisena maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n
2 momentissa tarkoitettuna matkailuyhdistys A
ry:n toimialaan ja toimialueeseen kuuluvana asiana, josta sillä olisi ollut oikeus valittaa hallintooikeudelle. Hallinto-oikeuden päätös oli edellä
mainitun perusteella kumottava siltä osin kuin
matkailuyhdistys A ry:n valitus oli tutkittu ja yhdistyksen hallinto-oikeudelle tekemä valitus oli
jätettävä tutkimatta.
Osayleiskaavaratkaisun perusteena olleet
selvitykset osoittivat, että osayleiskaavan
mahdollistaman tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueella harjoitettavalle poronhoidolle
olisivat merkittävän kielteisiä huolimatta siitä,
että kaava-alue ja erityisesti tuulivoimahankkeen rakenteiden vaatima pinta-ala varasivat
vain pienen osan paliskunnan laidunnettavan
maa-alueen kokonaispinta-alasta. Kaavaalueelle sijoittuvilla laidunalueilla oli saadun
selvityksen perusteella keskeinen merkitys
alueella harjoitettavalle poronhoidolle, ja hankkeen toteuttamisen oli arvioitu vaikuttavan haitallisesti myös porojen laidunkiertoon ja muihin
elinolosuhteisiin. Näitä haitallisia vaikutuksia
ei esitetyn selvityksen perusteella ollut enää
kaavan toteuttamisvaiheessa mahdollista
olennaisella tavalla lieventää. Osayleiskaava
ei näin ollen täyttänyt vaihemaakuntakaavan
suunnittelumääräyksissä asetettuja vaatimuksia poronhoidon edellytysten turvaamisesta,
eikä vaihemaakuntakaava ollut tältä osin ollut
maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentissa ja 39 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla ohjeena osayleiskaavaa laadittaessa.
Kaupunginvaltuuston päätös osayleiskaavan
hyväksymisestä oli tällä paliskunnan valituksessa esitetyllä perusteella lainvastainen.

KHO:2022:7 14.1.2022/H32
Rakennussuojelu - Rakennusperintölaki - Maankäyttö- ja rakennuslaki - Suojelun oikeudelliset
edellytykset - Rakentamalla muodostettu alue Rakennusperintölain mukainen suojelukohde
Museovirasto oli tehnyt ELY-keskukselle esityksen pinta-alaltaan noin 82 hehtaarin suuruisen Helsingin Vartiosaaren suojelemisesta
rakennusperintölain nojalla. Suojeluesityksen
mukaan Vartiosaari oli rakennettuna alueena
rakennusperintölain 3 §:n mukainen suojelukohde, jonka kulttuuriympäristö perustui erityisesti saarelle 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alkupuolella muodostuneeseen huvilakulttuuriin. Vartiosaari sisältyi Museoviraston laatimaan inventointiin Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
osana kohdetta Helsingin höyrylaivareittien

kesähuvila-asutus.
Vartiosaaren alueella ei ollut voimassa asemakaavaa eikä rakennuskieltoa asemakaavan
laatimista varten, joten rakennusperintölain
soveltamista asemakaava-alueella koskeva
rakennusperintölain 2 §:n 2 momentin rajoitus
ei ollut koskenut suojeluesitystä. Rakennusperintölain sovellettavuutta arvioitaessa oli
kuitenkin tullut ottaa huomioon se, mitä lain
3 ja 8 §:ssä säädetään suojelun kohteista
ja edellytyksistä. Asiassa oli lisäksi otettava
kantaa siihen, mikä merkitys Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskevalla
yleissopimuksella ja sopimuksen 1 artiklassa
esitetyllä rakennustaiteellisen perinnön määritelmällä on Vartiosaaren rakennusperintölakiin
perustuvan suojelun edellytyksiä arvioitaessa.
Rakennusperintölain 3 §:n 1 ja 2 momentin
ja rakennusperintölain esitöiden (HE 101/2009
vp) perusteella rakennusperintölain mukaisen
suojelun kohteena oli voinut olla rakennusten ja
rakennelmien ohella vain niiden välitön ympäristö kuten piha, puisto tai puutarha. Rakennusten
välittömiä pihapiirejä laajemmat alueet, samoin
kuin peltoaukeat ja metsäsaarekkeet, eivät sen
sijaan olleet rakennusperintölaissa tarkoitettuja suojelun kohteita, vaan niiden suojelu voitiin
toteuttaa muiden lakien kuten maankäyttö- ja
rakennuslain perusteella tapahtuvan kaavallisen
suojelun tai luonnonsuojelulain perusteella.
Euroopan rakennustaiteellisen perinnön
suojelua koskevan yleissopimuksen lakisääteiset suojelutoimenpiteet oli Suomessa pantu
täytäntöön siten, että rakennustaiteellista perintöä suojeltiin sekä rakennusperintölain että
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Rakennusperintölain mukaisen suojelun ja kaavasuojelun
välinen suhde oli kansallisessa lainsäädännössä järjestetty niin, että suojelutarpeen kohdistuessa sellaiseen yleissopimuksessa tarkoitettuun rakennustaiteellisen perinnön kohteeseen, joka oli rakennusperintölain mukaista
suojelun kohdetta laaja-alaisempi, suojelun
edellytykset tulivat arvioitavaksi maankäyttöja rakennuslain perusteella.
Kun otettiin huomioon Vartiosaaren suuri
koko, saaren rakennetun kulttuuriympäristön
kannalta arvokkaiden rakennusten ja niihin välittömästi liittyvien piha-alueiden sijoittuminen
saaren rantavyöhykkeelle, rakennettuun kulttuuriympäristöön välittömästi liittymättömien
rakentamattomien alueiden merkittävä osuus,
sekä se, mitä edellä oli todettu rakennusperintölain mukaisen suojelun ja maankäyttö- ja
rakennuslakiin perustuvan kaavasuojelun suhteesta, päätös, jolla ELY-keskus oli katsonut,
ettei rakennusperintölaki sovellu Vartiosaaren
suojeluun Museoviraston suojeluesityksessä
esitetyllä tavalla, ei ollut lainvastainen.

KIINNOSTAAKO
MATKAPARKKITOIMINTA?
OTA YHTEYTTÄ NIIN
KESKUSTELLAAN:
044 993 5693
WWW.MATKAPARKKI.COM

Maanomistajan
edunvalvontaa 75 vuotta

75 år av intressebevakning

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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RAKENNUSHISTORIALLINEN JAOS
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.

PUHEENJOHTAJA
Reijo Karhinen
vuorineuvos
Savonlinna
rt.karhinen@gmail.com
(Ellen Rydbeck, Hattula)

Fredrik Pressler
MMM
Porvoo
puh 050 5988821
fredrik.pressler@gmail.com
(Kimmo Collander)

VARAPUHEENJOHTAJA
Sebastian Sohlberg
agrologi, mv, yrittäjä, Siuntio
puh 040 5114 306
sebastian.sohlberg
@malmgardsjundea.fi
(Mikael Jensen)

Juha Pylväs
kansanedustaja
Ylivieska
puh 050 5884536
juha.pylvas@eduskunta.fi
(Tuomas Kettunen)

JÄSENET
Tomas Landers
metsänhoitaja, Inkoo
puh 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)

Kari Räihä
asianajaja,
maa-ja metsätalousyrittäjä
Petäjävesi
puh 040 724 2706
kari@raihalaw.fi
(Tommi Lunttila)

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

RAKENNUSHISTORIALLISEN
JAOKSEN HALLITUS 2022
PJ Henrik Creutz

Maanomistaja_7.3.2018.pdf

1

7.3.2018

Christine Linder
Harri Männistö
Fredrik Pressler
Eine Rosenberg-Riihimäki
Wilhelm Brummer

ASIANTUNTIJAT
Wilhelm von Nandelstadh
Hannele Helkama-Rågård
Ilta-Kanerva Kankaanrinta
Kimmo Collander

15.50

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

Postimaksu
valmiiksi
maksettu

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 150 € 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 ry
Tunnus 5022359
00003
VASTAUSLÄHETYS

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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Kahvitarjoilu klo 9.30 ja
lounas kokouksen jälkeen.
Maanomistajain Liiton
puheenjohtaja Reijo Karhinen
esittelee liiton uuden strategian.
Ohjelmassa myös Prestbackan
kartanon esittely.
Tilaisuus päättyy klo 14.

KUTSU

INBJUDAN

Maanomistajain Liitto ry.

Jordägarnas Förbund rf

pidetään maanantaina 30.5.2022 klo 10
Askolassa, Prestbacka Pitokartano,
Myrskyläntie 526

hålls måndagen 30.5.2022 kl. 10
I Askola, Prestbacka Pitokartano,
Myrskyläntie 526

Kokoukseen voi osallistua myös
Teams-etäyhteydellä

Ni kan också delta i mötet
på distans via Teams

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat

Mötet behandlar stadgeenliga
årsmötesärenden

Hallitus

Styrelsen

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön
viimeistään ma 23.5.22
toimisto@maanomistajainliitto.fi

Förregistrering krävs senast må 23.5.22
toimisto@maanomistajainliitto.fi

VUOSIKOKOUS

ÅRSMÖTET

Esityslista ja muu kokousmateriaali on
saatavilla Liiton kotisivuilla
www.maanomistajainliitto.fi tai
paperikopiot voi pyytää Liiton toimistosta
puh 045 221 5151

Föredragningslistan och övrigt
mötesmaterial finns på
Förbundets hemsida på adressen
www.maanomistajainliitto.fi
eller papperskopior kan beställas från
Förbundets kansli tfn 045 221 5151

Tervetuloa

Välkommen

