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Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin 
perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun 

vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. 

Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että 
vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä 
vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja 
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, 
että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. 

Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, 
työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa 
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä 
matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan 
maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja 
rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset 
varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 

Alueidenkäytössä luodaan edellytykset 
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan 
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 

Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti 
kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun 
tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä 
suojelutavoitteita vaarantamatta. 

 Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen 
hiljaisten alueiden säilymistä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön 
kannalta merkittävät ja yhtenäiset 
luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on 
ohjattava siten, ettei näitä 
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

Alueidenkäytön suunnittelussa 
matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa 
matkailun kehittämiselle riittävät alueet. 

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon 
turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava yhteen 
tuotanto- ja suojelutarpeet. 

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita 
tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja 
metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on 
säilytettävä mahdollisuudet toteuttaa 
moottoriväylä välillä Helsinki–Vaalimaa, 
uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja 
Pietarin suuntiin sekä muita 
valtakunnallisesti merkittäviä väyliä. 

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. 

Mitä nämä ovat? 

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet  

v. 2009 ”Kaikille kaikkea”: 134 erillistä 

tavoitetta, monet keskenään ristiriitaisia.  



Kuntien yleiskaavoituksen kirjavuus  

• Kaavoitus on kuntien yksinoikeus, jossa peruslähtökohtana tulee 

olla tasapuolisuus maanomistajasta riippumatta. 

• Kaavojen valmistelussa Metsähallitus edustaa valtion 

maanomistusta. 

• Yleiskaavoissa suhtautuminen metsätalouden harjoittamiseen 

yleensä ja valtion maihin erityisesti vaihtelee kuntakohtaisesti. 

Lapissa on laajoja yleiskaavoja, missä jopa harvennushakkuut ja 

pienaukkouudistaminen vaativat maisematyöluvan 

 



Metsähallituksen maat Lapissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

•Monikäyttömetsätaloutta 

(metsätalouden hallinnassa) 1,7 milj. ha   

•Soita, lakimetsiä yms (metsätalouden 

hallinnassa) 1,0 milj. ha   

•Suojelualueita, erämaita ja muita 

alueita (luontopalvelujen hallinnassa)  

3,3 milj. ha  

•Yhteensä maa-alueita 6 milj. ha  

 

• 

 

Metsähallitus(Lappi 62%) 

Yhtiöt 

Muut 

Yksityiset 

metsänomistajat 



• Metsätalouden toiminnan keskeinen erityispiirre ovat Metsähallituslain 

yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, joihin nykylaissa on sisällytetty 

seuraavat: luonnon monimuotoisuuden suojelu, virkistyskäytön ja 

työllisyyden edistäminen sekä luonnonvarojen hoidon, käytön ja suojelun 

yhteensovittaminen siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen 

edellytykset turvataan ja poronhoitolain velvoitteet täytetään. 

• Näitä liiketoimintaa rajoittavia tavoitteita toteutetaan 

monikäyttömetsätaloudella ja maankäytön yhteensovittamisella. 

Keskeisin työkalu on osallistava suunnittelu eli paikallisten sidosryhmien 

ottaminen mukaan suunnittelemaan ja pohtimaan ratkaisuja valtion 

maiden kokonaishyödyn löytämiseen. Hyöty valtiolle voi tulla oman 

liiketoiminnan tai maita hyödyntävien muiden tahojen kautta. 

 

 

• Osallistaminen ei ole informointia, vaan ratkaisujen etsimistä 

yhdessä! 

 

Valtion maiden metsätalous on erityistä! 



Metsätalouden suunnittelu ja ohjaus 

Paikkatietotekniikka  

Osallistava 

suunnittelujärjestelmä 

Laserkeilaus, 

ilmakuvaus, 

maastotyöt 

Korjuun ja kuljetuksen 

ohjausjärjestelmät 

- Alueellinen luonnonvarasuunnittelu 

- Paliskuntasopimus (uusittu 2013) 

- Paikalliset sopimukset 

-Kasvupaikkatiedot 

-Puustotiedot 

-Luontokohteet 

-Sopimukset 

-Korjuun suunnittelu 



Ekologinen verkosto Itä-Lappi 
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Kulttuuriperintöinventointi valtion 

metsätalousalueilla  2010-2015 
 

Yli 10 000 kohdetta 

 tarkastettu ja tallennettu 

paikkatietojärjestelmään 



 Päällekkäiskäytön sopimukset 

Pohjoisten valtion metsien kestävä hyödyntäminen edellyttää useiden 
elinkeinojen päällekkäiskäyttöä. Metsätalous, porotalous ja 
luontomatkailu ovat kaikki elinkeinoja, jotka pohjoisen oloissa tarvitsevat 
laajoja pinta-aloja, eikä niitä harjoiteta kutakin omilla alueillaan. Samoin 
Puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tutkimus ja koulutus tarvitsevat valtion 
alueita, mutta harvoin yksinoikeudella. 

 

Päällekkäiskäytön osana samoille alueille, joilla metsätaloutta 
harjoitetaan tehdään usein käyttöoikeussopimuksia muille 
käyttäjäryhmille, jolloin he eivät saa yksinoikeuksia maihin, vaan  
oikeuden harjoittaa toimintaansa samoilla alueilla muiden kanssa. 
Tällaisia metsätalouden tekemiä sopimuksia ovat muun muassa kuntien 
ja luontomatkailuyrittäjien kanssa tehdyt reitti- ja tukikohtasopimukset, 
LUKEn tutkimusmetsäsopimukset ja koealat muissa valtion metsissä 
sekä Puolustusvoimien harjoitusalueet.  

Nämä päällekkäiskäyttöön perustuvat sopimukset poikkeavat luonteeltaan 
maanvuokrasopimuksista, jotka hoitaa Laatumaa. 

 



  

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu 

 

 

Luonnonvarasuunnittelulla yhdistetään valtion maiden eri 
käyttömuodot ja paikallisyhteisöjen tarpeet luonnon tarjoamiin 
mahdollisuuksiin, valtio-omistajan odotuksiin ja asiakastarpeisiin. 
Suunnitelmat tehdään laajoissa sidosryhmä-/ 
intressiryhmäprosesseissa. Monitavoitteiset suunnitelmat 
sisältävät valtion maiden käytön suuntaviivat, tavoitteet ja 
toimintaohjelmat tulevalle 10-vuotiskaudelle. 
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Luonnonvarasuunnitelman 

yhteistyöryhmä 
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Luonnonvarasuunnitelmat laaditaan 

yhdessä alueellisen yhteistyöryhmän 

kanssa. Sidosryhmät valitsevat 

edustajansa ryhmään. Ryhmän 

puheenjohtajaksi kutsutaan 

Metsähallituksen  ulkopuolinen henkilö. 

Metsähallituksen 

luonnonvarasuunnitelmat eivät ole 

lakisääteisiä, muotoihin sidottuja 

prosesseja, jolloin ne voidaan 

räätälöidä paikallisiin tarpeisiin. 

Yhteistyöryhmä  laatii suosituksensa 

toiminnan tavoitteiksi ja toimintaohjelmiksi 

sekä mm. metsätalouden mitoitukseksi. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ylä-Lapin LVS yhteistyöryhmä 



Luonnonvarasuunnittelun onnistumiseksi 

tarvitaan erillisneuvotteluja 

• Maankäyttökiistojen ratkaisua ei kannata hakea suoraan 

laajapohjaisessa ryhmässä. 

• Kiistakysymykset on saatu ratkaistua, kun neuvottelut on käyty 

suoraan vain asianosaisten kesken – valmiit ratkaisut on tuotu 

vahvistettavaksi laajapohjaiseen luonnonvarasuunnittelun 

ryhmään.   

• Tärkeimpien matkailualueiden kysymykset paikallisryhmissä, 

esim. Ylläksen yhteistyöryhmä 

• Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet Akwé: kon –ryhmässä 

• Arkipäivän yhteistyö hakkuukohteiden suunnittelussa on 

luottamuksen perusta. 
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Yhteistyö paliskuntien kanssa 
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• Kullekin paikalliselle paliskunnalle tarjotaan aina etukäteen 

mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin hakkuu-, maanmuokkaus- ja 

tienrakennussuunnitelmiin ja paliskunnan halutessa neuvotellaan 

muutostarpeista suunnitelmiin.  

• Yleisimmät muutokset suunnitelmiin liittyvät maanmuokkaukseen, 

hakkuiden ajoitukseen, talviteiden linjauksiin ja tärkeimpien kohteiden 

määräaikaisiin (3-5 v) hakkuurajoituksiin. 

• Poroaidat, keskeiset kuljetussuunnat,  talvi- ja kesälaitumet, 

jäkälälaitumet  paikkatiedossa. 

• Paliskuntain yhdistyksen vuotuisen kyselyn mukaan yhteistyö toimii 

hyvin. 

• Tämä työ edellyttää riittäviä paikallisia asiantuntijaresursseja, jotta 

poronhoidon erityistarpeet tulevat otetuksi huomioon siten, että 

metsätalous alueella voi toimia kannattavasti. 

• Metsänhoidon urakoinnit ovat tärkeitä poromiesyrittäjille 

 



Valtion metsät matkailukäytössä 

Valtion metsiä käytetään laajasti matkailuun ja virkistykseen. 

Pääosa matkailuliiketoiminnasta ja  moottorikelkka-, hiihto- ym reiteistä 
sijaitsee alueilla, missä myös metsätalous toimii. Metsästys- ja 
kalastusmatkailu samoin kuin suuret liikuntatapahtumat kohdistuvat 
pääosin metsätalousalueille. 

Matkailu- ja virkistysreitit suunnitellaan yhdessä kuntien ja/tai 
matkailuyritysten kanssa. Matkailussa yhteistyön perustana ovat 
käyttöoikeussopimukset, joita tehdään mm. koiravaljakko- ja 
porosafareista ja hevosreiteistä.  Sopimusten avulla huolehditaan 
turvallisuudesta, minimoidaan haitat porotaloudelle, luontokohteille ja 
muulle maankäytölle sekä mahdollistetaan reittien huomioon 
ottaminen metsätalouden toimissa. 

Metsätalouden ylläpitämä tieverkosto on vapaasti matkailuyritysten ja 
matkailijoiden, luonnontuotteiden kerääjien samoin kuin  paikallisten 
virkistyskäyttäjien käytössä. Lapissa Metsähallituksen teitä 13 500 km 
ja osakkuusteitä 6 500 km. 

 



Yhteistyö matkailun kanssa Ylläksellä 

• Ylläksen matkailualueella toimii Metsähallituksen, kyläyhdistysten ja 
matkailuyrittäjien yhteistyöryhmä. 

• Yrittäjät ja kylät nimesivät ryhmään edustajansa. 

• Metsähallitus esittelee ryhmälle kaikki lähialueen hakkuut sekä tie- 
ja reittiasiat etukäteen. Ryhmä kerää taustajoukoiltaan tarvittaessa 
kommentit. 

• Leimikkosuunnitelmia yms ollaan tarvittaessa valmiita muuttamaan 
ryhmältä tulevien tarpeiden yhteensovittamiseksi 

• Muutoksia hakkuisiin on esitetty hyvin vähän, mutta luottamus 
toimintaan on kasvanut. 

• Suunnittelussa matkailun ja virkistyskäytön tarpeet otetaan 
korostuneesti huomioon latu- ym reittien ja sisääntuloväylien 
varrella, maisemapaikoilla ja yritysten ympäristössä. 

• Kaukomaisemaan tärkeiltä paikoilta kiinnitetään huomiota 
visualisointityökalujen avulla. 

• Pienaukkouudistus, pienaukkokasvatus ja muut erityishakkuut 
laajasti käytössä. 



Internet karttakyselyt osallistavan suunnittelun työkaluna 



TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA 

(YM 23.6.2010, KHO 16.5.2012)  
 

MU-2-alueen kehittämisperiaate: Alueen käytön 

tulee perustua valtion ja kunnan laatimaan 

käyttösuunnitelmaan, jossa osoitetaan 

rakentamiseen kaavoitettavat alueet, ulkoilureitit 

tukialueineen ja metsänkäsittelyn periaatteet. 
 

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

metsätalouden lisäksi retkeily- ja ulkoilukäyttöedellytysten 

turvaamiseen ja poronhoitoon. 

 

Kaavamääräys: Alueelle voidaan suunnitella 

sijoitettavaksi luontoon ja maisemaan sopivalla tavalla 

retkeilyn ohjelmapalvelujen tukikohtia sekä 

yksityiskohtaisemmalla kaavalla luontomatkailuun 

liittyviä matkailupalveluita. 

 

 Alueen virkistys-, maisema- ja luontoarvot 

huomioon ottava metsätalous on sallittua. 

Hakkuut tulee suunnitella maisemakuva 

huomioon ottaen siten, että ulkoilureittien 

varrella, matkailun ja virkistyksen tukikohta-

alueiden ympärillä sekä tärkeillä 

kaukomaisemakohteilla turvataan maiseman 

riittävä peitteisyys. Päätehakkuiden 

yhteydessä tulee käyttää mahdollisuuksien 

mukaan luontaista uudistamista. 

 

 

mv  

Matkailun 
vetovoima-alue 

MU- 2  

 

Metsätalous-, matkailu- ja 

poronhoitovaltainen alue 



Ylimuonion käyttösuunnitelma - vuoteen 2040 saakka 

• Ylimuonioon maisema-metsätalouden 

mallialue 8 350 ha – metsänhoidon 

periaatteet 

• Suojelumetsien laajennukset 2 030 ha 

• Kaavoitettava alue 730 ha 

• Matkailu- ja virkistyskäyttöä tukevien 

reittien ja rakenteiden 

kehittämisperiaatteet 

• Matkailuyrittäjien ja Metsähallituksen 

välinen ”rauhoitussopimus” päätetty 

• Paikallinen työryhmä seuraamaan 

suunnitelman toteutusta 
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 Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 70  

http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1723
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Ylimuonion käyttösuunnitelma 

Matkailumetsätalouden mallialue 



Metsähallituksen erityisaluesuunnitelman hakkuiden 

suunnittelu  Levin seutu 



Kunnan maisematyölupa 

PÄÄTOSEHDOTUS Rakennus-ja ymparistolautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen saannosten ja määräysten 
perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin: 

Maisematyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle:- Hakkuutyönjohtaja 
Maisematyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja 

katselmusten suorittamista: 

  

 Katselmus ennen hakkuutöihin ryhtymistä. Katselmus hakkuutyön jälkeen. Katselmukset on tilattava 
rakennusvalvontatoimistolta  vähintään viikkoa ennen toivottua katselmuspäivää. Mikäli toimenpidettä ei ole suoritettu kolmen vuoden 
kuluessa luvan myöntämisestä on lupa rauennut, 

Muut lupaehdot: 

• Pienaukkohakkuut kielletty VR-1 alueella. 
• Aihkit täytyy säilyttää 

• Kuvioilla 14.315 ja 76.2 harvennusta latureitin läheisyydessä ei sallita.  Latuverkostoon suojaetäisyys 50 metriä. 
• Kuvioilla 74.3, 75.5 ja 78.3 harvennuksessa tulee jättää kauniita puuyksilöitä ja  puuryhmiä maisemapuiksi. 

• Kuvioilla 72.1 ja 73.1 harvennusta moottorikelkkareitin läheisyydessä ei sallita. Moottorikelkkareitistöön suojaetäisyys 

50 metriä.  

• Nuoren puuston harvennus käsitellään aloituskokouksessa. 
• Eri ikäistä puustoa on jätettävä alueille metsän monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 

• Mahdollisesti reitistölle tulevat hakkuutähteet on siivottava retkeilyreitiltä. 

• Hakkuutyöt ja puunkuljetukset alueella on hoidettava ennen kelkkakautta eli 30.11. mennessä. 
• Metsäkoneiden ajoreitit tulee suunnitella huolella välttäen liikkumista jyrkästi viettävillä rinteenosilla. 

• Hakkaajan tulee noudattaa Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittamisessä laadittua Maiseman hoito-ja 
käyttösuunnitelmaa.  

 

PAATOS Päätösehdotus hyväksyttiin. 

• Ptk:n tark. Kittilan kunta POYTAKIRJA 

• Rakennus- ja yrnp.lautakunta Maisematyolupa 

• Lupanumero 2014-0251 Paatospaiva 17.12.2014 § 145 Sivu 1/ 2 

•   

 





   Kiitos! 
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