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9.00 Seminaarin avaus 

Kaavoitus tukee metsäelinkeinon mahdollisuuksia, Kansallisen 
metsästrategian tavoitteet — erityisasiantuntija Niina Riissanen, maa- ja 
metsätalousministeriö

9.15 Metsät ja kaavoitus -hankkeen tulokset — metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio ja 
projektipäällikkö Mika Salmi, Suomen metsäkeskus

9.45 Maisematyölupamenettelyn sujuvoittaminen käytäntöön:
Case Lahden kaupunki — metsäpäällikkö Anna-Maaria Särkkä, Lahden kaupunki
Kuntaliiton näkökulma tulosten jalkauttamiseksi — kehittämispäällikkö Anne Jarva, Suomen kuntaliitto
Maanomistajan näkökulma — lakimies Leena Kristeri, MTK ry
Metsäteollisuuden näkökulma — metsäasiantuntija Anu Islander, Metsäteollisuus ry

10.30 Maisematyölupa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa —
ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö

10.45 Keskustelu

11.15 Yhteenveto, metsätalouden ja muun maankäytön yhteensovittaminen — yksikön 
päällikkö, metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

11.30 Lopetus

Seminaarin ohjelma



Hankkeen taustaa

• Valtioneuvoston hyväksymään Kansallinen metsästrategia 2025:en on 
kirjattu tavoite kehittää toimintatapoja niin, että selkeytetään metsälain 
ja maankäyttö- ja rakennuslain rajapintoja. 

• Maisematyölupamenettelyn selkeyttämisen tarve metsätalouden 
toimenpiteille on noussut esille esimerkiksi ympäristöministeriön 
rahoittamassa selvityksessä.

• Maisematyölupamenettelyä kevennettiin maankäyttö- ja rakennuslaissa 
keväällä 2017, se koskee yhä noin kahta tuhatta voimassa olevaa 
yleiskaavaa, jos kaavassa niin määrätään.

• Kuntien päätöksentekijöiden ja kaavoittajien tietoisuuteen tarvitaan uusia 
tapoja edistämään maisema-arvojen turvaamista ja maiseman 
hoitamista.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75152


Metsät ja kaavoitus –hanke 2018-2020

Tavoitteet 

• selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä

• selvittää menettelyjä, joilla voidaan edistää maisema-arvojen 
huomioimista muutoin kuin kaavoituksella. 

• pyrkimyksenä on näin ollen edistää metsätalouden monipuolisten 
mahdollisuuksien hyödyntämistä osana kuntien elinvoimaisuutta.



Metsät ja kaavoitus –hanke 2018-2020

Yhteistyökumppanit
• Tapio toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen 

Metsäkeskuksen ja MTK:n kanssa. 
• Hankkeella on ohjausryhmä, jossa on edustus maa- ja 

metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, kunnista, Suomen 
kuntaliitosta ja metsäalan organisaatioista.

Kohderyhmä
• kuntien päätöksentekijät, kaavoittajat, maisematyöluvasta vastaavat
• maanomistajat, metsäalan toimijat ja sidosryhmät.

Hankkeen rahoitus
• Maa- ja metsätalousministeriö



Seminaarin tavoitteet

• Metsät ja kaavoitus hankkeen -tulokset

• Näkökulmat tulosten jalkauttamiseksi

• Miten maisematyölupamenettelyn sujuvoittaminen saadaan käytäntöön?

• Miten maisema-arvojen huomioimista voi edistää?

• Miten maisematyölupa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistuksessa? Miten metsätalous ja muu maankäyttö 
yhteensovitetaan jatkossa?


