
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus

Tuula Packalen, Hannu Hirvelä, 

Helena Haakana ja Kari T. Korhonen 

Luonnonvarakeskus

Kaavoituksen vaikutukset 

metsätalouteen - esimerkkejä 

Etelä-Suomesta

Lapin 58. metsätalouspäivät 29.1.2016

1

Lapin 

metsäpäivät 28.-

29.1.2016



© Luonnonvarakeskus

Kaavoitus ja metsätalous kohtaavat toisensa 
yhä useammin

• Aiemmin lähinnä taajama-alueita 
koskeneet yleiskaavamerkinnät ja 
-määräykset sekä niihin 
perustuvat 
maisematyölupavaatimukset ovat 
lisääntyneet myös 

– maaseudulla, erityisesti ranta-

alueilla sekä 

– virkistyskäyttöön merkittyjen ja 
ympäristö- tai maisema-arvoja 

sisältävien maa-alueiden 

läheisyydessä.
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Loma-asuntojen alue

Maa- ja metsätalousvaltainen 

alue, jolla on ulkoilun 

ohjaamistarvetta 

Ranta-alueiden maisemallinen 

luonne ja arvokas puusto on 

säilytettävä
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Tämän esityksen “tarina”

Kysymykset

• Miksi kaavoitus ja metsätalous
kohtaavat useammin: mitä metsiin
kohdistuvilla kaavamerkinnöillä ja
kaavamääräyksillä tavoitellaan?

• Miten kaavoitus vaikuttaa
metsätalouteen?

• Onko tavoitteen saavuttamiseen muita
keinoja? 

Esityksen sisältö

Maankäytön suunnittelu ja 
kaavoitusjärjestelmä

Vaikutusten arviointi

Yhteensovittamiskeinoja

Lapin metsäpäivät 28.-29.1.20163



© Luonnonvarakeskus

Maankäytön suunnittelu ja
kaavoitusjärjestelmä
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Kaavoitusjärjestelmä

Maakuntakaava

Yleiskaava

Valtakunnalliset 
alueiden käytön tavoitteet
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http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma
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Esimerkkinä virkistyskäyttö

Laitio ja Maijala, SY 28 / 2010
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Vaikutusten arviointi

Lisätietoja: Metsäsuunnittelun Uutiskirje 1/2013
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Yleiskaavoista koottu paikkatietoaineisto*
Korhonen & Mattila 2013: Kaavarajoitusten huomioiminen valtakunnan metsien 

inventoinneissa (VMI) ja metsäsuunnittelussa, loppuraportti.
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*Metla/VMI kokosi MMM:n erillisrahoituksella 
(2010 – 2013) yleiskaava-aineistoja suuresta osasta Suomea

Mattila & Korhonen. 2010. 
Yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten 
aiheuttamat puuntuotannon rajoitukset 
Pohjois-Karjalassa valtakunnan metsien 
10. inventoinnin mukaan. 
Metsätieteen aikakauskirja 1/2010. 
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Yleiskaavat MOL Etelä-Suomen toimialueella*

Kaava-aineiston 

kattavuus:

- 32 / 41 kuntaa

- n. 78 % pinta-

alasta

*Metsäsäätiön rahoittama hanke
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Hyvinkää

Tuusula

Nurmijärvi

Hausjärvi

Riihimäki
Loppi

Vihti

Mäntsälä

Yleiskaavat Hyvinkaa

Puuntuotanto,
maisematyölupa

Suojelu

Rajoitettu

Hyvinkää

Tuusula

Nurmijärvi

Hausjärvi

Riihimäki
Loppi

Vihti

Mäntsälä

Metsä- ja kitumaan pinta-ala

Yleiskaava ha %

0 1360 6,6

1 19317 93,4

Yhteensä 20677 100,0

Maisematyölupa ha %

0 17173 83,1

1 3504 17,0

Yhteensä 20677 100,0

Hyvinkään yleiskaavat

*Metsäsäätiön rahoittama hanke
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Hyvinkää: Puuntuotannon 
rajoitukset

Rajoitusluokka ha %

suojelu 1169 5,7

rajoitettu 0 0,0

puuntuotanto 190 0,9

kaava-suojelu 158 0,8

kaava-rajoitettu 3498 16,9

kaava-puuntuotanto 15662 75,8

Yhteensä 20677 100,0

Rajoitusluokka ha %

suojelu 1327 6,4

rajoitettu 3498 16,9

puuntuotanto 15852 76,7

Yhteensä 20677 100,0

*Metsäsäätiön rahoittama hanke
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Suurimman kestävän kertymäarvion 
kantorahatulot (Hyvinkää)
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2008-2017                                                         2018-2027

milj. €/v

-7,0%           -18,1% -25,0%                                        -6,2%          -17,6%         -24,2%

Yleiskaava A: Suojelualue + nykyisten yleiskaavamerkintöjen ja –määräysten tulkinta (Mattila & Korhonen 2010)
Yleiskaava B: Yleiskaava A + puuntuotannon ulkopuolelle alueet, joilla yleiskaavojen takia uudistushakkuita on rajoitettu
Yleiskaava C: Yleiskaava B + puuntuotannon ulkopuolelle yleiskaava-alueet, joilla on maisematyölupavaatimus

(Metlan Metsäsuunnittelun Uutiskirje 1/2013)
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*Metsäsäätiön rahoittama hanke
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Vaikutusten arviointi on haasteellista, koska:

• Kaavamerkintöjen (esim. erilaiset 
MU- ja MY-merkinnät) tulkinta on  
haasteellista, koska merkintöjen ja 
niihin liittyvien määräysten 
soveltamiseen vaikuttavat 

– kuntien omat painotukset sekä 
kaavoituksessa että 

maisematyölupien käsittelyssä  ja

– maanomistajien ja puun ostajien 
reagointi sekä kaavamerkintöihin että 

maisematyölupavaatimuksiin.

• Kaavamerkintöjen ja -määräysten 
sivu- ja kerrannaisvaikutukset myös 
kuntataloudelle ja kuntalaisille voivat 
olla odottamattomat.
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Yleiskaava A Yleiskaava B

Yleiskaava C
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Yhteensovittamiskeinoja

Lisätietoja: 

Metsäsuunnittelun Uutiskirje 2/2009

Metsäsuunnittelun Uutiskirje 1/2014
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Taustalla metsäpolitiikan linjaukset,…

• Metsäala, metsien hoito ja 
käyttö ja niistä saatava 
hyvinvointi tulee 
monipuolistumaan.

• Maankäytön suunnittelua ja 
kaavoitusta on tarpeen 
kehittää niin, että se tukee 
metsien monipuolista 
käyttöä liiketoimintaan.

• Hallinnollisia rakenteita 
uudistetaan tavoitteena 
joustava, vaikuttava ja 
asiakaslähtöinen hallinto.
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…biotalousstrategian* tavoitteet… 

• Strategian painopisteet

– kilpailukykyinen 
toimintaympäristö

– uutta liiketoimintaa 

– osaamisperustan 
uudistaminen

– biomassojen saatavuus, 
raaka-ainemarkkinoiden 
toimivuus ja käytön 
kestävyys

• Yli puolet Suomen 
nykyisestä biotaloudesta 
perustuu metsiin.

Suomen ensimmäinen 
kansallinen biotalousstrategia 
8.5.2014 
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*Biotalous=talous, joka käyttää kestävästi uusiutuvia 
luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian, 
ja palvelujen tuottamiseen (http://www.biotalous.fi/

Lapin metsäpäivät 28.-29.1.2016
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… ja viherrakenteiden monikäyttöisyys
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”the same area of land can frequently offer multiple benefits if its ecosystems 
are in a healthy state.”
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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Keino 1: Paikallinen metsäohjelma -
aluevarausten sijasta yhteisiä kehittämiskohteita
• metsiin perustuvan 

elinkeinotoiminnan ja metsien muun 

käytön yhteensovittaminen 

1. kysyntä

2. tarjonta

3. yhteiset toimet metsien käytön 

kehittämiseksi

Ideoita paikallisten työryhmässä ja työpajoissa:

• kylämetsuri 

• puuenergiaosuuskunta

• polkujen kunnostaminen ja ylläpito, 

• maiseman avaaminen tärkeiltä 

maisemapaikoilta 

• luontomatkailun ohjelmapalveluiden 

kehittäminen
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Metsäsuunnittelun uutiskirje 2/2009
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Keino 2: Metsä- ja biotalous kaavoitukseen mukaan

Selvitykset ja vaikutusarviot
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Metsätalous/

biotalous

näkökulma 

selvityksiin ja 
vaikutusarvioihin
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Kiitos!


