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Pia

• Suunnittelukohteita Skotlannissa  FSC –sertifioiduissa metsissä 
- kestävän kehityksen suunnittelu arkipäivää!

• Metsämaisema-asiantuntija tehtäviä Suomessa
• Kylien ja kuntakeskusten ympäristön kehittämistehtäviä
• Maiseman huomiointi metsätaloudessa – Ympäristöopas
• Virkistyskäytön suunnitelmia 
• Lausunnonantajana Suomen FSC ja PEFC sertifiointi
• Metsämaisemasuunnittelun koulutuskuvia ja -neuvontaa  Kanadaan 

(Saskatchewan, Ympäristöministeriön metsäosasto)

- Kestävää kehitystä!
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Tämän päivän
kestävän kehityksen periaatteet alkoivat 

määrittyä YK:n huippukokouksessa  Riossa
1992

• "Forest Principles" adopted at UN Conference in Rio de Janeiro in 1992 
• Definition developed by Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), Helsinki 1993
• Adopted by FAO and signed up to by countries worldwide
• Rio+20,  review 2012. main 2 themes green economy and institutional framework for sustainable development. Highlight the role of forests 

in fostering  (vaalia, edistää, elättää) local livelihoods

“Talouden hoito ja metsien käyttö sellaisella tavalla ja 
tahdilla, mikä säilyttää metsien luonnon 
monimuotoisuuden, tuottokyvyn, uudistumiskyvyn, 
elinvoiman, ja niiden potentiaalin toteuttaa nyt ja 
tulevaisuudessa asianmukaiset ekologiset, ekonomiset 
ja sosiaaliset toiminnot, paikallisella, kansallisella ja 
globaalilla tasolla, ja mikä ei aiheuta vahinkoa muille 
ekosysteemeille”. /  Ihmisen kasvutarpeet <-> Ympäristö
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Alueelliset ja kansalliset 
kriteerit ja indikaattorit tulivat

2000-luvulla, kansainvälinen konsensus  7 kategoriassa
• Metsävarojen määrä
• Biologinen monimuotoisuus
• Terveys ja vireys
• Tuotannolliset toiminnot
• Suojelulliset toiminnot
• Sosio-ekonomiset toiminnot
• Lailliset, poliittiset and yhteisölliset/ institutionaaliset kehykset
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Kansalliset määritelmät sovellettiin 
paikallisten standardien and ohjelmien 

kautta…  

Versions: 1998, 2004 & 2011Versions: 1994, 1999 & 2008
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Puolueeton kolmas osapuoli  
Metsäsertifiointi standardit tulivat 1990 –

luvun loppupuolella

• Vastaus kasvavaan tietoisuuteen ja asiakkaiden 
vaatimukseen – sademetsien hävittäminen

• Pätevä väline kommunikoida markkinoille
• > 50 metsäsertifiointi standardia tänään
• Kaksi suurinta ohjelmaa ovat PEFC ja FSC 
• PEFC on maailman laajin sertifiointi, enemmän 

kuin kaksi-kolmannesta maailman sertifioidusta 
metsäalueesta. 

• Noin 10% maailman metsistä on sertifioitu
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Käytännössä – Esimerkki (viite: kyläesite, ppt: audio)

Lahopuu ympäristö:
Kuolleet maa- ja pystypuut
hyönteisille, linnuille,
sienille, jäkälille 

Erilaisia lehtipuulajeja
Haapa

Säästöpuuryhmä
Lajit, ikä  
rakenteellinen monimuotoisuus

Hallittu kulotus
Tulesta 
riippuvaiset
lajit 
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Esim. Metsäyhtiön metsänkäyttö

Lailliset hakkuut

Puun alkuperä

Kestävä metsätalous

Ympäristövaikutus

Luonnonsuojelu
Vesiensuojelu

Luonnon monimuotoisuus

GMO

Kulttuuriset ja 
(uskonnolliset) arvot
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Yhteenveto: kestävä kehitys

- Maailma: Rio 1992, Rio+20: 2012
- Eurooppa: Helsinki 1993
- Kansalliset määritelmät; paikalliset

standardit ja ohjelmat
- PEFC, ISO1400 jne. laatustandardit, 
- kulttuuriympäristöohjelmat

- Kuntaliiton määritelmä: Paikallisagenda 21
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Yhteenveto: kestävä kehitys
Perustekijät 6

• 1) Ekologia/Luonnonsuojelu (ilmanlaatu, lajit, 
vesistö, maaperä, tuuliluokka), 2) talous, 3) 
kulttuuri, 4) historia/ arkeologia, 5) maisema (vihreä, 
rakennettu, avoin), 6) virkistyskäyttö

Suunnitelmassa otetaan kaikki kohteen tavoitteet huomioon 
Priorisointi: ”H – M – L” =  ”L – M – S”

• ’Ekologisesti, ekonomisesti ja esteettisesti ja 
sosiaalisesti kestävästi’

• Paikallisagenda 21: ’Sosiaalisesti, ekologisesti ja 
ekonomisesti kestävästi’
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Yhteenveto: kestävä kehitys

• Rio 2012. Pääalueet/ haasteet 7: 1) työpaikat, 2) 
energia, 3) kestävästi kehittyvät kaupungit, 4) 
ruokaturvallisuus ja kestävä maatalous, 5) vesi, 6) 
valtameret, ja 7) katastrofivalmius. Painotus: Metsät 
ja metsäperäiset tuotteet voivat auttaa jokaisen 
seitsemän haasteen hoitamisessa.

Korostettiin metsien roolia paikallisten 
elinkeinojen edistämisessä.

• Paikallisagenda 21. Kuntien ja kaupunkien 
kulttuuriympäristöohjelmat, maaseutualueiden…
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SYDÄN-HÄMEEN SANOMAT
Kyläkaava alkaa Pakkalasta

Jani OksanenKesäkuu 14, 2012 7:32 0

Kiitosta: Päätös kyläkaavojen laatimisesta otetaan vastaan
positiivisen toiveikkaasti

Kaavoituksen pohjana ollut EU-rahoituksella tehty rakennuspaikkasuunnitelma (Kylän?)

Ensimmäisiä kyläsuunnitelmia Kangasalla 1970-luvulla 
Sitten suurempien linjojen maaseutuyleiskaavan laatimiseen kylien kehittäminen on jäänyt taka-alalle
Nyt kyläkaavoihin halutaan kiinnittää tosissaan huomiota, selkänojaa:
Ympäristöministeriön keväällä 2012 ilmestynyt tuore opas kyläkaavoitukseen
Asukkaiden kannalta kyläkaava edistäisi palvelujen säilymistä ja maanomistajat saataisiin myymään tontteja
oikeilta paikoilta, kaavoitusarkkitehti Lahtinen sanoo.

Kyläkaavojen avulla Lahtinen näkee myös mahdollisena kasvattaa kyläkoulujen oppilasmäärää nykyisestä, mikä
laskisi koulujen oppilaskohtaisia kustannuksia ja osaltaan puolustaisi koulujen säilyttämistä.
Yhtenä tavoitteena on myös helpottaa rakennuslupamenettelyä, mutta käytännössä kaavan vaikutus näkyisi
erityisesti suunnittelutarvemenettelyn merkittävänä nopeutumisena.

- Suunnittelun eteenpäin viemiseksi aiotaan palkata erillinen asiantuntija
- Ensi vuoden talousarvioon 30 000 euron määräraha



2/2013



2/2013















2/2013 Mitä on kylän kestävä kehitys? 



2/2013 Mitä on kylän kestävä kehitys? 



2/2013 Mitä on kylän kestävä kehitys? 



2/2013 Mitä on kylän kestävä kehitys? 



Kylän maisemataulut ja -ikkunat

• Maisema –teemakartalle:

• Kerätään kylän/ kodin 
maisemanhoitokohteet

Hoito

• Pihasta, polulta, tienvarrelta
• Ikkuna yksityiskohtaan lähimaisemassa

tai kauemmas.  
• Taulu (panoraama)

• Valitaan kehykset: oikea ja vasen puu
ja

• Kehystävä oksa ja aliskasvos:
ylä- ja alakehys 
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Kylän maisemataulut

Vaihe 1.

Haetaan maisema metsältä eli tavoitemaiseman osat, kehyspuut ja maisemapuut

Vaihe 1. ja 2.

Leimaus
näkymään

Kuohuharjuntieltä Kangasalta etelään

Kuohunharjun polulta
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Kylämaisemanhoito, Kulttuurihistoria 
Kyläkaava…

Kohteet

1. Tienvarsimaisema

• Metsänreuna. Kaukomaisema: rinteet ja laet
• Avoimet näkymät pellolle, järvelle, perinnebiotoopit, pihat
• Rakennettu maisema: rakennukset, rakennelmat

2. Valmennusmetsiköt tulevaisuuden tonttipaikoille

3. Metsän sisäinen maisema

• Kulttuurihistorialliset polut ja kohteet
• Muu virkistysreitti metsässä

- Mitä voi hoitaa? Mitä ei voi hoitaa? Ei kannata hoitaa? 
- SWOT/ Maisemanhoidon Strategia 
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Kylämaisemanhoito 

Kohteet v. 2004 maisemanhoitosuunnitelman mukaan

Viljakkala, Pikku-Pispala
14 raivattavaa jaksoa

- niemiä 3
- järvenrantoja 4-5
- tien/pellonreunoja 5

14 hoidettavaa reunavyöhykkettä tai saareketta

Karhe, Perämaa      
7 kylää; Myllykulma, Koikeroinen, Nopanperä ja Kiterinjärvi, Lopenkulma, Hepo-
oja ja Pyynperä, Heinälammi Etelä ja Pohjoinen

71 raivattavaa  jaksoa
- niemiä 7, järvenrantoja 11, tien-/pellonreunoja 53

Riuttanen, Itä-Aure
Tiedot puuttuvat toistaiseksi
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Kylämaisemanhoito
Rahoitus, tuki

• Leader-rahoitus, Kantri ry (EU), kylän/ kylien hankkeet. Muut. 
Oma pääoma = talkootyö tai varainhankinta

• Pellot, reuna-alueet, kosteikot, perinnebiotoopit:
Ympäristötuen erityistuki (EU) maatalousympäristöön
ProAgria – maisemasuunnittelijat:
neuvonta, suunnittelu ja hakemukset. Nyt myös yhdistykset!
- ”Yhteismaa?”

• Metsät. Ympäristötuen erityistuki, Metsäkeskus?                                          
- Painetta Kemeraan: tienvarsimetsät ja kulttuuripolkujen
avaaminen ja kulttuuripolun maisema

Talkootyö

• Yhdistykset yhteistyössä:”Synergiaetuja”, yhteinen yhteyshenkilö, edunvalvonta , 
hakemukset /hankkeet, aloitteet – kylät ovat yhdessä vahvempia!

• Tiedotteita varten sivupohja, jossa esim. yläpalkissa alueen kylien logot2/2013



Kylämaisemanhoito

Maisemanhoidon / Luonnonhoidon Strategia

Teemakartta: Kohteet

• Aika Kolme sukupolvea/ 0-100v/ 25-50v 

• Kohteiden ryhmittely – Priorisointi ja Jälkihoito, ’ 3v’ vrt. asiakaskalenteri

Suunnitelmakartta: Kohdeväri

Vaihe 1 2013-2017 Punainen
Vaihe 2 2018-2022 Keltainen
Vaihe 3 2023-2027 Vaaleanvihreä
Vaihe 4 2028-2032 Vihreä
Vaihe 5 2033-2037 Tummanvihreä

Luonnonsuojelu 1: Hoitotoimenpiteissä. Vaiheissa mukana.
Monimuotoisuuden edistämiskohteet.

Luonnonsuojelu 2: Ei hoitoa. Sininen
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Kylämaisemanhoito

Suomen virallinen Maisemanhoitopäivä 11.6.2/2013



Kylämaisemanhoito

Suomen virallinen Maisemanhoitopäivä 11.6.

Alkoi 11.6.2011 Kontiolahdella Maisemakylät Selkie-Mönni
Ks. esite, filmi, Leader Hakemus-esimerkit/ Aktivointi

• Maisemafestivaali/ Maisemarock/ Maisemapäivä – joka 2./3. vuosi?
• Muonitus metsästysseura, talkoopaidat, tanhuajat, trubaduurit paikalle
• Välivuosina ’tavallinen’ talkoopv

Yksi kohde vuosittain
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Rakennettu maisema
Kylän rakennuskulttuuri ja rakenteet

UUDET RAKENNUKSET

• 2012 Kyllä tai Ei -nykyasetelmasta  Mihin ja Miten?

• nykyrakenteiden ja rakentamisen linkittäminen paikallisiin piirteisiin 
edistää yhtenäisyyttä = harmonista maisemaa

• Kantatilojen asukkaat arvioivat parhaat rakennuspaikat maillaan
o Miten ne ovat asettautuneet perinteisesti ko. kylämaisemassa

• Selvitys purettujen talousrakennusten sijainnista: niiden paikat perustellut 
uusillekin rakennuksille: yleensä maastossa hyvien kulkureittien varrella

• Kylän/ Kylien Kulttuuriympäristösuunnitelma/
Kulttuurimaisemasuunnitelma: Rakennettu maisema. / Kyläkaava?
Rakennuspaikkojen (hoito: ’valmennuskuvio’! lisäksi: Rakennusten
edistettävät piirteet ja suositukset rakentajille. 

- Esim. Kaunissaari (Kotka)2/2013 Mitä on kylän kestävä kehitys? 



Rakennettu maisema
Kylän rakennuskulttuuri ja rakenteet

VANHAT RAKENNUKSET

• Säilytettävät edellisten aikakausien esimerkit - Maisemamatkailu

• Unohdetut töllit maaseudun matkailumajoina – Metsähallitus?

• Yhdistys koordinoimaan/ yhteistyö MH? Hankkeet samalla 
toimintaperiaatteella kuin omistajien mandaatilla Yhteismetsät

• Rakennusperinnön hoito – avustukset: Ely/ Ympäristö
• Rakennusperinnön hoidon neuvonta, kohdekäynnit: Pirkanmaan 

maakuntamuseon perinnerakennusmestari Tapani Koiranen
• JOY – jokaisen oma ympäristö. Kansallinen hanke rakennusperinnön 

säilymisestä maisemassa. Kansalaiset voivat ehdottaa.
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Kylän rakenteet osana kylämaisemaa

Paikallisista piirteistä!
- Värit ja muodot!
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Kierrätysrakennustavara talteen: 
vanhat hirret

• Kierrätyshirsistä kylän paikoille: 
matkailumaja, 
rantasauna kylän uimapaikalle, 
laavu, katos

http://hirsiperinne.wordpress.com/

T.Alakesti/P.Paakkunainen-Taylor
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Kylän kestävä kehitys
Tavoite

Teemakartat  (em. Kestävän kehityksen aiheet)

Strategia, tavoitteet, toimenpiteet
• Tallennus suoraan (iPadille maastossa): Arc GIS kotikäyttäjille 100€/vuosi
• Saataville asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden älypuhelimiin/ iPad/ jaettu 

paperiversio - kustannus
• Teema-ppt – Reitit. Kohteet audiona älypuhelimesta 

Valmius lausuntoihin/ arvioida kyläympäristön 
ulkopuolisten toimijoiden suunnitelmiin
Pohja innovaatioille ja elinkeinoille mm.luontoyrittäjyysverkosto

Rio 2012: Highlight the role of forests in fostering local 
livelihoods    vrt. puu muu ’aarreaitta’
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Kylän kestävä kehitys
Tavoite

- Think globally, act locally!

Maailman kestävin kylä

- Muutostasapaino/ Tulevaisuuden usko
- Paikallisten asioiden edunvalvonta

Maailman vahvin kylä
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