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• Hankkeen alussa koottiin erilaisia vaihtoehtoja maisematyölupamenettelyn 

sujuvoittamiseksi. 

• Vaihtoehtojen soveltuvuutta selvitettiin haastatteluissa, 10 henkilöä 
haastateltiin. Haastattelut toteutettiin lokakuussa 2018. 

• Vaihtoehdoille tehtiin lainsäädännölliset selvitykset. Miten nykyinen 
maankäyttö- ja rakennuslaki soveltuu sujuvoittamisvaihtoehdon 
käyttöönottamiseen vai edellyttääkö vaihtoehdon käyttöönottaminen 
lainsäädännön muuttamista? 

• Juridiikan selvitystyöt tilattiin Linnunmaa Oy:ltä ja FCG Oy:ltä. Selvitykset 
julkaistiin vuonna 2018. 
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• Päädyttiin ottamaan mukaan 7 vaihtoehtoa, vaikka se on isohko määrä 
pilotointia ajatellen. 

• Kunnat ovat erilaisia ja siksi tarvitaan monipuolinen valikoima keinoja 
maisematyölupakäytäntöjen sujuvoittamiseen. 

• Lahdessa ja Soinissa järjestettiin työpajat, osallistujia 34 henkilöä. Vuonna 
2019. 
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Kuusi keinoa viimeisteltiin

• Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen

• Arviointikriteerien laadinta kunnan sisäisenä ohjeena vaikutuksiltaan 
vähäisille metsätalouden toimenpiteille M-alkuisilla alueilla, joilla on 
voimassa puiden kaatamista koskeva toimenpiderajoitus

• Maisematyöluvan hakumenettelyn selkeyttäminen

• Maisematyöluvan hakeminen enintään 10 vuodeksi

• Maisematyöluvan käsittelijöiden koulutus ja metsätalouden 
asiantuntemus

• Maisematyöluvan tarpeen arviointi kaavamuutoksen yhteydessä
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• Nykytilaa varten selvitettiin nykyisiä tapoja. Kotimaista kirjallisuutta, 
tutkimuksia, selvityksiä, hankekuvauksia, oppaita ja suosituksia käytiin 
pääasiassa läpi viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Yhteensä 29 lähdettä.

• Nykytilan lainsäädännöllisen tilanteen kuvaamiseksi tilattiin selvitys 
Linnunmaa Oy:ltä. 

• Katsauksen Pohjoismaista laati Suomen metsäkeskus.

• Haastateltiin 30 henkilöä. 
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• Järjestettiin 1. työpaja, yhteensä 24 henkilöä osallistui. Helmikuussa 2019.

• Jatkoon valittiin kolme uutta tapaa: 

oVuorovaikutuksen lisääminen

oSopimuksellisuus

oTietoisuuden lisääminen metsätaloudesta ja metsänhoidosta

• 2. työpajassa  jatkotyöstettiin uusia tapoja.  15 henkilöä osallistui. 
Syyskuussa 2019.
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Kaksi uutta tapaa viimeisteltiin

• Yhteistyö ja vuorovaikutus 

• Sopimukset



Hankkeen tulokset Tapion verkkosivuilla

Esitteet itsenäiseen perehtymiseen:

• Kuusi keinoa maisematyöluvan sujuvoittamiseksi – esite su, sve

• Uudet tavat edistää metsien maisema-arvojen huomioimista –esite 
su, sve

Koulutusaineistot luennon pitämiseen:

• Kuusi keinoa maisematyöluvan sujuvoittamiseksi – koulutusaineisto 
(pdf)

• Uudet tavat edistää metsien maisema-arvojen huomioimista –
koulutusaineisto (pdf)

Väliraportti ja loppuraportti: 

• Tapion raportteja nro 33 ja 43



https://tapio.fi/metsat-ja-kaavoitus-2/metsat-ja-kaavoitus-hanke/
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Menestystä ja hyvinvointia
metsästä ja luonnosta

Tapio Oy, Maistraatinportti 4, 00240 Helsinki, tapio.fi


