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Metsät ja kaavoitus -
hanke



Alueelliset koulutustilaisuudet -
tulokset



•Kohderyhmä

› Kuntien päätöksentekijät, maisematyöluvasta vastaavat viranomaiset, 
kaavoittajat ja metsäalan toimijat

•Koulutuspilotteja järjestetty kaksi

› Helsinki, 11 osallistujaa

› Jyväskylä, 11 osallistujaa

•Alueellisia koulutustilaisuuksia järjestetty kahdeksan

› Osallistujia 224

Alueelliset koulutustilaisuudet



Maisematyöluvan 
sujuvoittaminen



Maisematyöluvan sujuvoittamisen mahdollisuudet
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Lisää yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Arviointikriteerien laadinta 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

henkilöä

Mikä seuraavista vaihtoehdoista on mielenkiintoisin mahdollisuus maisematyöluvan 
sujuvoittamiseksi?



Maisematyöluvan sujuvoittamisen mahdollisuudet
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Maisematyöluvat vähenevät

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu

Auttaa lupakäsittelyä

Selkeyttää tekemistä

Ennakoitavuus

Maisematyöluvat kohdistuvat niihin kohteisiin, joihin oikeasti tarvitaan

henkilöä

Mikä on mielestäsi suurin hyöty, joka saadaan laadittaessa kuntaan arviointikriteerit 
vähäisiksi katsottavista metsätalouden toimenpiteistä kunnan sisäisenä ohjeena



Mikä on mielestäsi merkittävin asia, joka hidastaa tai estää kuntaa käynnistämään 
arviointikriteerien laadintaa vähäisiksi katsottavista metsätalouden toimenpiteistä 

kunnan sisäisenä ohjeena? Valitse yksi vaihtoehto

0 10 20 30 40 50 60

Mikä on sisäisen ohjeen oikeudellinen merkitys sitovuus?

Osaamisen puute valmistelussa

Miten päästään yhteisymmärrykseen ohjeen sisällöstä?

Tarvitaanko useita eri kriteerejä koska alueilla erilaisia arvoja?

Kuinka laajaksi toimenpiteen alue rajataan?

henkilöä



Uskotko, että alueellasi sujuvoitetaan 
maisematyölupakäytäntöjä tulevaisuudessa? 
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Kyllä Ei



Uusia tapoja edistää metsien 
maisema-arvojen huomioimista



•kaikki toimijat yhteisen pöydän äärelle keskustelemaan

•maisema-arvot tulee tunnistaa -> maisemaselvitykset

•Osallistetaan maanomistajat

•Suomen metsäkeskuksen rooli yhteistyön ja vuorovaikutuksen 
kehittämisessä tulisi olla aktiivisempi

•Kun maisema-arvot on tunnistettu tulisi pohtia hakkuiden 
vaikutusta maisemaan ja nostaa esiin toimivia käytäntöjä 
maiseman huomioimisessa

Miten yhteistyötä ja vuorovaikutusta olisi hyvä lähteä viemään 
eteenpäin maisema-arvojen huomioimisen edistämisessä?



•Keskustellaan yhdessä toiveista ja tavoitteista ja sovitaan, 
kuinka asioita lähdetään yhdessä viemään eteenpäin.

•Monipuolinen vuorovaikutus koettiin tärkeäksi.

•Maisema-arvot tulisi selvittää suunniteltavan alueen osalta

Mitä tietoja tarvitaan, kun metsien maisema-arvoja 
huomioidaan yleiskaavatyön yhteydessä?



•Vesistöjen läheisyydet

•Mäkien laet 

•Virkistys- ja retkeilyalueet

•Esille nostettiin myös, että kaavoituksen yhteydessä ei 
ainoastaan ole tavoitteena turvata maisema-arvoja vaan myös 
luontoarvot täytyy selvittää ja huomioida.

Minkälaisilla kohteilla maisema-arvojen 
huomioimista tulisi kehittää?



Näetkö tarvetta laajemmalle yhteistyölle ja 
vuorovaikutukselle maisema-arvojen huomioimisessa 
alueellasi?
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Kyllä Ei



• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Kiitos


