
ES
PO

O
N

 P
O

H
JO

IS
- J

A 
K

ES
K

IO
SI

EN
 Y

LE
IS

K
A

AV
A

Espoon pohjois- ja  keskiosien
yleiskaavoituksen 

vaikutukset maa- ja metsätalouden 
toimintaedellytyksiin

Espoon kaupunki
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 21/2019

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus / Yleiskaavayksikkö
6.11.2019

Maisematyöluvan edellyttämisen 
vaikutukset sekä ”avoin maisematila”  -merkinnän 

vaikutukset ja velvoitteet 
maanomistajille ja asukkaille



ESPOON 
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS
PL 43
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu p. (09) 816 25000
Julkaisu verkossa www.espoo.fi/yleiskaava

Tekijä:
Martta Pirttioja



ES
PO

O
N

 P
O

H
JO

IS
- J

A 
K

ES
K

IO
SI

EN
 Y

LE
IS

K
A

AV
A

Esipuhe

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.4.–3.5.2018. Luonnosvaiheen jälkeen on laa-
dittu erillisselvityksiä esimerkiksi kaupasta, kulttuuriympäristöistä ja täydennysrakentamisesta. Kaikkien tehtyjen 
selvitysten, analyysien sekä vaikutusten arvioinnin tarkoitus on tukea ja havainnollistaa kaavan ratkaisua. Tieto 
on tarkoitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. 

Tässä taustamuistiossa on tarkasteltu yleiskaavoituksen vaikutuksia maa- ja metsätalouden toimintaedellytyk-
siin Espoon pohjois- ja keskiosissa. Työssä arvioidaan tilannetta muuttuneen lainsäädännön lähtökohdista, kun 
yhtäältä yleiskaavoituksen sisältövaatimukset edellyttävät kulttuuriympäristöjen turvaamista, mutta toisaalta lain-
säädännön tarjoamat keinot siihen ovat aiempaa vähäisemmät.  

Maaseudun kulttuurimaisema säilyy ja kehittyy parhaiten silloin, kun maaseutu pysyy asututtuna ja alueet ovat 
aktiivisessa viljely- ja metsätalouskäytössä. Selvityksen tekijä onkin paneutunut työssään huolella alueella toimi-
vien metsänomistajien näkemyksiin, kokemuksiin ja huoliin, joita kaavaluonnoksen yhteydessä heräsi elinkeino-
jen kannattavuuden näkökulmasta. Työssä on käyty läpi muun muassa eri tukimuotojen yhteyttä kaavamerkintöi-
hin. Lisäksi on verrattu valmisteilla olevan kaavan tuomia muutoksia voimassa olevien yleiskaavojen tuottamaan 
nykytilaan esimerkiksi maisematyöluvan tarpeen osalta. 

Tässä selvityksessä viitataan kaavaehdotuksen valmistelumateriaalilla 24.6.2019 päivättyyn suunnittelutilantee-
seen. Kaavaehdotuksen ratkaisua on taustamuistion laatimisen jälkeen tarkistettu yhteisiä tavoitteita paremmin 
vastaaviksi. Selvityksen perusteella tehdyt muutokset esitellään heti taustamuistion alussa.  

Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!

Essi Leino
yleiskaavapäällikkö

ISBN 978-951-857-877-5
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Selvityksen perusteella yleiskaavaehdotukseen tehtyjä tarkistuksia 
Tämän selvityksen sekä sen jälkeisten jatkotarkasteluiden ja -kehittämisen pohjalta Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotusta valmisteltaessa on tehty seuraavat tarkistukset: 

  

 

Avoimen maisematilan merkinnän muuttaminen Avoimen maisematilan 
elinkeinoalueen merkinnäksi ja kaavamääräyksen tarkistaminen 

• Merkintä ja määräykset huomioivat paremmin alueiden käytön ja siellä 
toimivat elinkeinonharjoittajat. 

• Avoimet maisematilat ovat syntyneet viljelyn myötä, ja viljelykäytön 
jatkuminen myös turvaa parhaiten alueen maisemakuvan säilymisen. 

• Merkintään on lisätty rakentamista koskeva määräys helpottamaan 
sukutilojen ylläpitoa ja viljelyn jatkuvuutta. 

• Osa alueista on jo muuttunut perinteisestä viljelystä muuhun käyttöön ja 
osassa virkistyskäyttöpaine kasvaa – merkinnällä huomioidaan 
maaseutuelinkeinojen lisäksi myös muut avoimen maisematilan huomioivat 
elinkeinot, kuten matkailu- ja virkistystoiminta. 

• Kaavan alueella on vastaavasti muitakin elinkeinoalueiden merkintöjä. 

Kaavaratkaisun tarkentaminen avointen maisematilojen elinkeinoalueen 
rajausten osalta 

• Merkintä liittyy johdonmukaisesti kulttuuriympäristöihin. 
• Puustoiset alueet ja metsälakikohteet on pyritty rajaamaan merkinnän 

ulkopuolelle (pääosin ne on liitetty ympäröiviin virkistysalueisiin). 

Maisematyölupa (MRL 128 §:n toimenpiderajoitus) siirretään avoimen 
maisematilan merkinnästä arvokkaiden kulttuuriympäristöjen 
ominaisuusmerkintään  

• Kulttuuriympäristöillä on jo tarkka rajaus, jota ei tarvitse tulkita erikseen. 
• Aluerajauksen perusteluna on yksiselitteisesti kaavatyön yhteydessä laadittu 

kulttuuriympäristöselvitys. 
• Maisematyölupavaade tätä kautta voimassa myös rakentamiseen osoitetuilla 

alueilla. 
• Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen rajaukset osoitetaan yleiskaavan 

pääkartalla, kun ne aikaisemmin oli esitetty vain liitekartalla. 

 

 

Siitä, kuinka näihin ratkaisuihin päädyttiin, voit lukea tarkemmin tästä taustaraportista.  
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1. Työn tausta 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on vireillä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 
loppukeväästä 2018 ja kaavaehdotusta valmistellaan vietäväksi kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaan loppuvuonna 2019. Kaava-alueella on runsaasti metsää ja maatalousalueita. 
Tämä luo erityistarpeen selvittää kaavaluonnoksessa esitetyn ratkaisun vaikutuksia maa- ja 
metsätalouselinkeinojen harjoittamisen edellytyksille, jotta ne voidaan ottaa kaava-
ehdotuksessa huomioon. Myös Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta toi kokouksessaan 
31.1.2018 esiin tarpeen selvittää kaavan ja maisematyöluvan edellyttämisen vaikutuksia maa- 
ja metsätalouselinkeinojen toimintaedellytyksiin, sekä avoin maisematila -merkinnän 
vaikutuksia ja velvoitteita asukkaille ja maanomistajille.  

Selvitystarve liittyy erityisesti maankäyttö- ja rakennuslakiin 1.5.2017 tehtyyn muutokseen, 
kaavaluonnoksessa esitettyyn uuteen avoin maisematila -kaavamerkintään sekä ruutu-
muotoisen kaavakartan ja metsälain suhteeseen. Näin ollen sen tuloksia voidaan hyödyntää 
myös myöhemmän yleiskaavoituksen tarpeisiin. Lisäksi selvitys auttaa Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheessa vastaamaan maa- ja metsätalouteen liittyviin 
muistutuksiin ja lausuntoihin. Avoimella maisematilalla pyritään kaavassa turvaamaan 
maisemallisesti ja toiminnallisesti arvokkaat viljelyalueet ja niihin liittyvät metsäsaarekkeet 
sekä katkeamattomat reunametsät, jotka toimivat tärkeinä avointa tilaa rajaavina 
elementteinä. Kaavaluonnoksessa laajoja metsäalueita oli merkitty myös virkistysalueiksi 
erityisesti uusien asuinaluevarausten luoman virkistysaluepaineen takia mutta myös jotta 
maisematyöluvan avulla voidaan turvata ekologisten käytävien säilyminen. Myös voimassa 
olevissa kaavoissa suuri osa metsistä on osoitettu virkistysalueeksi, mutta voimassa olevassa 
Espoon pohjoisosien yleiskaava I:ssä ei virkistysalueilla eikä maa- ja metsätalousalueilla ole 
maisematyölupavaadetta, kun taas Espoon eteläosien yleiskaavassa ja Espoon pohjoisosien 
yleiskaava II:ssa sellainen on. 

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen 6.6.2019 päivätyssä ohjelmassa Osallistava ja osaava 
Suomi on kirjattu tavoitteeseen 3 (Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä), että metsälain toimivuus arvioidaan ja kestävän metsätalouden rahoitus-
järjestelmä uudistetaan. Selvityksen tuloksissa otetaan kantaa myös lainsäädännön 
muutostarpeisiin liittyen strategisiin yleiskaavoihin.    

Tässä selvityksessä viitataan kaavaehdotuksen valmistelumateriaalilla 24.6.2019 
päivättyyn suunnittelutilanteeseen. Sen hetkistä aineistoa on käytetty karttamateriaaleissa 
ja laskennassa. Selvityksen valmistuessa valmistelumateriaali on jo muuttunut eikä 
selvityksen materiaaleja siten tule lukea lopullista yleiskaavaehdotusta kuvaavana tilanteena. 
Puuston pinta-alojen arvioimiseen on käytetty Blom kartta Oy:ltä tilattua vuoden 2018 
seudullista maanpeiteaineistoa. 

1.1. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tullut muutos  

Kansallisen metsästrategian 2025 tärkeimpiä tavoitteita on tukea metsäalan kilpailukykyä, 
kasvua ja uudistumista. Tavoitteena on myös edistää metsien kestävää, mutta aktiivista ja 
monipuolista käyttöä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaavoituksen pitää 
tukea metsäalan liiketoiminnan mahdollisuuksia ja tätä varten perustettiin hanke Metsäalaa 
tukeva kaavoitus, jonka yhtenä lopputuotteena oli maisematyölupamenettelyn selkeyttäminen 
ja metsälain ja Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) päällekkäisen ohjauksen poistaminen.  
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1.5.2017 voimaan tulleissa MRL:n muutoksissa päivitettiinkin myös § 128, jossa määrätään 
maisematyöluvasta. Alla olevassa otteessa lisäys punaisella:  

 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin 
verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 
 
1) asemakaava-alueella; 
 
2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään; 
 
3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta 
puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 
osoitetulla alueella; eikä  
 
4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan 
laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin 
määrätty. (13.6.2018/465) 
 
 

 

Muutosajankohdan jälkeen laadituissa yleiskaavoissa ei M-alkuisten kaavamerkintöjen 
alueilla näin ollen enää voida vaatia maisematyölupaa puiden kaatamisen osalta. 
Muutosta on perusteltu erityisesti metsälain vaatiman metsänkäyttöilmoitus- ja maisematyö-
lupaprosessien päällekkäisyyden poistamisella. Metsälain ja Tapio Oy:n Hyvän metsänhoidon 
suositusten nähdään ohjaavan riittävästi toimintaa maa- ja metsätalousalueilla. Muutos on 
Espoon yleiskaavoituksessa koettu ongelmallisena liittyen kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden ja niiden reunametsien ja metsäsaarekkeiden 
säilyttämiseen, joka voidaan nähdä tarpeellisena, jotta yleiskaavan sisältövaatimukset MRL:n 
39 §:n 2 momentin kohdan kahdeksan osalta (rakennetun ympäristön, maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen) täyttyisivät.   

Tehdyn lakimuutoksen vaikutuksia onkin arvioitu lähinnä metsänhakkuiden helpottumisen 
kannalta. Tiedossa ei esimerkiksi ole, onko muutoksen suhdetta eurooppalaiseen 
maisemayleissopimukseen tutkittu, vaikka näin pitäisi maisemaan liittyvien lakimuutosten 
kohdalla tehdä (Huhtinen & vainio 2016).  

1.2. Kaava-alueen maanomistus 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella Espoon kaupunki on merkittävä 
maanomistaja. Alueelle sijoittuvista valtion maista suurin valtaosa on tie- ja suojelualueita. 
Muiden kuntien tai kuntayhtymien omistuksista Helsingin kaupungin omistama Luukin 
ulkoilualue on merkittävin. Loput maa-alasta on erilaisten yksityisten tahojen, uskonnollisten 
yhteisöjen tai yhdistysten omistuksessa (kuva 1). 

Kuvassa 2 on esitetty puusto vähenevästi julkisen maanomistuksen mukaan. Sarjan 
viimeisessä kuvassa on yksityisten tahojen omistuksessa oleva puusto. Yhteensä puustoa on 
kaava-alueella noin 7470 hehtaaria, joka jakautuu maanomistuksen mukaan seuraavasti: 
Espoon kaupunki 1780 hehtaaria, muut kunnat 745 hehtaaria, valtio 310 hehtaaria ja muut 
maanomistajat 4640 hehtaaria. Yksityisomistuksessa on siten noin 3/5 puustoisesta alasta. 
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Kuva 1: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen maanomistus. 
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Kuva 2: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen puusto eri maanomistustietojen mukaisesti 
esitettynä.  

 

1.3. Maisemallisesti arvokkaat vanhat peltoalueet  

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella on monia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
kohteita, joiden arvo perustuu suurelta osin maisemallisiin ominaisuuksiin. Luonnosvaiheessa 
kaavan liitteeksi oli laadittu kartta, jossa oli oikeusvaikutteisilla merkinnöillä rajattu 
valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, maakunnallisesti arvokkaat kulttuuri-
ympäristöt sekä muita maisemallisesti ja kyläkuvallisesti arvokkaita alueita. Liitettä ja 
kulttuuriympäristöjä koski kaavaluonnoksessa seuraava yleismääräys:  
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Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt on otettava 
oikeusvaikutteisina huomioon Kulttuuriympäristöt 2050 -liitekartalta 5. Lisäksi maankäytön 
jatkosuunnittelussa ja muissa toimenpiteissä on otettava huomioon muinaismuistolain nojalla 
suojellut kiinteät muinaisjäännökset sekä paikallisten maisema- ja kulttuuriympäristöalueiden 
erityispiirteet.  

Huomattava osa kaava-alueen kulttuurihistoriallisesti tärkeistä kohteista on matalan 
kasvillisuuden alueita ja vesistöjä. Oheiselle kartalle on kuvattu (kuva 3) luonnosvaiheen 
liitekartta 5:n kulttuuriympäristörajaukset ja kasvillisuus jaoteltuna matalaan ja puustoiseen.  

 

 

 

Kuva 3: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella olevat kulttuuriympäristöt ja kasvillisuus. 
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Näistä alueista monet ovat olleet viljelykäytössä satoja vuosia. Sini Moilasen (2016) tekemän 
selvityksen mukaan kaava-alueen peltoja on merkitty jo 1700-luvulla julkaistuihin karttoihin. 
Kartalla (kuva 4) on esitetty Moilasen digitoimat peltoalueet Fredrik Johan Fonseenin vuoden 
1750 pitäjänkartasta ja Venäjän armeijan tuottamassa Senaatinkartassa vuosilta 1870-71. 
Erityisesti ainakin 1750-luvulta asti viljelykäytössä olleista pelloista laaja-alaisimmat ja 
yhtenäisimmät sijoittuvat lähes kokonaan kulttuuriympäristörajauksen sisäpuolelle. Näitä 
vanhoja ja maisemaltaan arvokkaita viljelymaisemia osoitetiin yleiskaavaluonnoksessa avoin 
maisematila -aluevarausmerkinnällä. Merkinnän tarkoituksena on paitsi suojella kyseisille 
peltoalueille leimallisia katkeamattomia reunametsiä ja metsäsaarekkeita myös tukea 
maatalouselinkeinoja, jotka parhaiten edistävät alueiden pysymistä avoimina.  

 

 

Kuva 4: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen pellot, jotka on kuvattu kartoilla, jotka 
ajoittuvat vuosille 1750 tai 1870-71. 
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Kartassa (kuva 5) on esitetty matalan kasvillisuuden ja kulttuuriympäristörajausten lisäksi 
maastotietokannan mukaiset maatalousalueet sekä kaavaehdotuksen valmistelu-
materiaaleissa avoimeksi maisematilaksi merkityt alueet. Nämä alueet sijaitsevat lähes 
yksinomaan kulttuuriympäristörajauksen sisäpuolelle jäävillä pelloilla. Selkeän poikkeuksen 
tästä muodostaa Lahnuksen alue, joka ei ole osa kulttuuriympäristöjä sekä Bodomin 
itärannassa oleva matalan kasvillisuuden alue, jolle sijoittuu Bodomin kartano ja golfkenttä. 

 

 

Kuva 5: Matala kasvillisuus, maatalousalueet ja kulttuuriympäristöt Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava-alueella.  
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2. Tarkempien selvitystarpeiden kartoitus  
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.4.-3.5.2018 ja lausuntoaika 
oli kuukauden tätä pidempi. Luonnoksesta annettiin 22 lausuntoa ja mielipiteitä tuli yhteensä 
325, joista noin 130 kirjaamoon ja noin 190 karttapohjaisen Maptionnaire-vaikuttamistyökalun 
kautta. Alustavasta yleiskaavaehdotuksesta on tehty vaikutustenarviointi. Tässä kappaleessa 
käsitellään edellä mainittuja siltä osin, kun ne liittyvät selvityksen aihepiiriin. Lisäksi käydään 
läpi maanomistajien haastatteluissa ja syyskuussa 2019 pidetyssä maanomistaja-
tilaisuudessa esiin nousseita seikkoja. Kaikkea tässä kappaleessa esitettyä materiaalia on 
käytetty hyödyksi arvioitaessa tarkempia selvitystarpeita.  
 

2.1. Otteita kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista  

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) pitää hyvänä esittää 
maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä erillisellä oikeusvaikutteisella liitekartalla 
(kesäkuussa 2019 liitekartta 5, Kulttuuriympäristöt 2050), jotta näiden alueiden oikeanlainen 
maankäytönsuunnittelu on turvattu, vaikka itse kaavakartta onkin yleispiirteinen ja strateginen. 
Metsähallitus pitää valtion hallinnassa oleville alueille sijoittuvia avoin maisematila ja kyläalue-
merkintöjä soveltuvina arvokkaiden maaseutumaisemien turvaamiseksi. Espoon 
ympäristökeskus on halunnut liitekartalle lisättävän Maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt ja Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt -merkinnöille 
määräyksen siitä, että maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu 
näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin maankäyttö- ja 
rakennuslaissa 128 §:ssä on säädetty. Ympäristökeskus pitää hyvänä myös virkistysalueiksi 
merkittyjen alueiden laajentamista. 
 
Kirkkonummen kunta ja Metsäkeskus ovat suhtautuneet kriittisemmin muun muassa avoin 
maisematila -merkintään. Kirkkonummen mukaan se asettaa maa- ja metsätaloutta 
harjoittavat maanomistajat eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja 
merkinnän tulisikin olla MM. Metsäkeskus pitää huolestuttavana voimassa olevissa kaavoissa 
maa- ja metsätalousalueiksi merkittyjen alueiden kaavoittamista virkistys- ja kyläalueiksi sekä 
avoimeksi maisematilaksi, pääasiassa koska näillä merkinnöillä voidaan MRL 128 §:n mukaan 
vaatia maisematyölupaa myös puunkaadoille, joka rajoittaa maa- ja metsätalouden 
toimintaedellytyksiä. Maisematyölupa nähdään kustannuksiltaan kohtuuttomana, etenkin 
alueilla, joilla kaava vaatii pitämään maiseman avoimena. Myös hoidetun metsän tuoman 
virkistyskäytön katsotaan kärsivän, jos metsänhoidollisia toimia ja tarpeellisia puunkaatoja 
vältellään lupakulujen takia. Edellä mainituista alueista vain virkistysalueilla metsälaki on 
voimassa, josta johtuen laki metsätuhojen torjunnasta eikä kestävän metsätalouden 
määräaikainen rahoituslaki (Kemera) ole nekään voimassa. Metsäkeskus muistuttaa, että 
muun muassa juuri peltojen reunametsät ovat alttiita myrskytuhoille. Nämä merkinnät myös 
pirstaloivat nykyisiä metsäkuvioita eikä metsänkäyttöilmoitusta hakkuista tarvitse tehdä.  
 
Metsäkeskus viittaa myös Valtioneuvoston periaatepäätökseen maisema-alueista ja 
maisemanhoidon kehittämisestä (1995). Sen mukaan perinnemaisemien säilyttäminen ei aina 
ole taloudellisesti kannattavaa, joten niitä pitää pikemminkin tukea kuin luoda rajoitteita. 
Metsäkeskus näkee ongelmallisena, että MRL:n 1.5.2017 voimaan tulleita muutoksia 
maisematyöluvan osalta pyritään muutoin soveltumattomin kaavamerkinnöin kiertää. 
Metsäkeskus ehdottaa voimassa olevien yleiskaavojen M-alueille sijoittuvien muiden avoimen 
maisematilan ja virkistysalueiden merkinnöiksi joko M tai MT. Yksityisessä hallinnassa olevilta 
virkistysalueilta tulisi maisematyölupavelvoite poistaa.  
 



   

  

14 

 

2.2. Otteita kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä 

Mielipiteissä korostuu maanomistajien tasavertaiseen kohteluun vetoaminen. Esiin nousee 
huoli Kemera-tukien menettämisestä avoimen maisematilan alueilla sekä puunkaatoja 
koskeva maisematyölupavelvoite avoimessa maisematilassa ja virkistysalueilla. 
Maisematyölupa nähdään päällekkäisenä prosessina Metsäkeskukselle tehtävän 
metsänkäyttöilmoituksen kanssa etenkin, kun hakkuut perustuvat lähes poikkeuksetta 
metsätaloussuunnitelmiin. Maisematyölupavaatimusta kritisoidaan myös sen hitaudesta: 
metsätalouden harjoittaminen vaatii usein nopeita päätöksiä, jotka eivät ole mahdollisia 
maisematyöluvan hakemisen ja siihen liittyvien rajanaapurien kuulemisten takia. Taloudelliset 
vahingot voivatkin muodostua yksittäiselle maanomistajalle merkittäviksi.  
 
Yksityisomisteiselle maalle kaavoitetut virkistysalueet nähdään maisematyölupavelvoitteen 
lisäksi ongelmallisina siksi, että niille on mahdollista rakentaa vain yleistä virkistys- ja 
ulkoilutoimintaa palvelevia rakennuksia. Yksityisellä maanomistajalla ei ole intressiä tällaisia 
rakentaa. Virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen ei myöskään nähdä olevan yksityisten 
maanomistajien vastuulla, vaikka hoidetut talousmetsät suosittuja sellaisessa käytössä 
ovatkin. Nyt virkistysalueiksi merkityt alueet voitaisiin kuitenkin mahdollisesti merkitä MU-
merkinnällä. Takaamalla talousmetsänhoidon mahdollisuudet varmistetaan myös hyvä 
metsän kasvu ja siten hiilen sitominen.   
 

2.3. Alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi  

Rambollilta tilatussa vaikutustenarvioinnissa metsien ja peltojen korostetaan olevan alueen 
tärkeimmät uusiutuvat luonnonvarat. Avoin maisematila -merkinnän nähdään kuitenkin 
potentiaalisesti muodostavan maanomistajille haasteita, jos peltojen reunapuustoa ei saa 
siistiä. Tämä voi johtaa tuen menetyksiin peltoalan pienentyessä kaukokartoituskuvissa. 
Ongelmaksi saattaa myös muodostua kahden eri merkinnän vaihettumisvyöhyke, jos 
reunametsiin ulottuvissa metsäalueissa tehdään metsätaloustoimia. Reunametsän leveyden 
ja vähäisten toimenpiteiden tarkempi määrittely saattaa olla tarpeen. Vähäisten 
toimenpiteiden määritelmää olisi syytä pohtia myös viheralueiksi merkittyjen metsien osalta, 
koska maisematyölupaprosessi pitkittää metsänhoidollisten toimien suorittamista ja lisää 
niiden kustannuksia ja epävarmuus luvanvaraisuudesta vähentää suunnitelmallisen 
metsätalouselinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia.  

Vaikutustenarvioinnin suosituksissa korostuukin kaavamerkintöjen selkeyttäminen siten, että 
niiden puitteissa toimiminen olisi maanomistajille yksiselitteistä ja jättäisi vähemmän 
tulkinnanvaraa lupavalmistelijoille. Metsätalouden kannalta haasteeksi muodostuu myös 
metsäsuunnitelmien pohjana käytettävien metsäkuvioiden jakautuminen kahden eri 
kaavamerkinnän alueelle, joiden tarkkoja rajoja ei ruutumuotoisen kuvaustavan johdosta ole 
kaavakartalta mahdollista lukea.  

2.4. Maanomistajien haastatteluissa esiin nousseita asioita 

Osana tätä selvitystä haastateltiin seitsemää alueen maanomistajaa. Haastatteluun kutsuttiin 
henkilöitä, jotka ovat jättäneet luonnoksesta mielipiteen liittyen juuri maa- ja metsätalouteen 
ja omistavat kiinteistöjä alueilla, joille nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa sijoittuu niihin 
liittyviä kaavamerkintöjä. Haastateltavien määrän voidaan ajatella olevan selvityksen tarpeisiin 
riittävä, koska haastatteluissa alkoivat toistua pääasiassa samat asiat. Haastatteluissa pyrittiin 
olemaan käsittelemättä yksittäisiä kaavaratkaisuja ja pitäytymään yleisellä tasolla.  

Kaikissa haastatteluissa nousivat esiin jo mielipiteissä monesti mainitut Kemera-tuet ja niiden 
menettäminen sellaisten kaavamerkintöjen alueilla, joiden ei katsota olevan metsälain piirissä. 
Heikommin tunnettiin se tosiasia, että metsälaki on voimassa myös virkistysalueilla eikä 
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Kemera-tukien menetys siten koske niitä. Haastatelluista kenelläkään ei ollut mielikuvaa siitä, 
millaisia summia näitä tukia ylipäänsä Espooseen kohdistuu. Lisäksi oli virheellisiä käsityksiä 
kaavamerkintöjen vaikutuksesta muihin tukiin, esimerkiksi EU:n viljelytukiin.  

Maisematyölupavelvoite nähtiin lähes poikkeuksetta negatiivisena asiana, vaikkei 
suurimmalla osalla haastatelluista ollut kokemusta sellaisen hakemisesta. Mielikuvissa lupia 
pitää tulevaisuudessa hakea jokaiselle toimenpiteelle yksittäisen puun poistamisesta lähtien 
ja sen koetaan lisäävän jo nyt runsasta byrokratiaa entisestään. Naapurien kuuleminen nähtiin 
myös haasteellisena, koska monien kiinteistöjen omistajat saattavat asua esimerkiksi 
ulkomailla, eivätkä varsinaisesti käytä maitaan mihinkään. Maanomistajia myös huoletti se, 
että kaupunki pidättää oikeuden päättää, mikä toimenpide milloinkin on vähäinen. Näin ollen 
tulevaisuuden toimintamahdollisuudet ovat epävarmat. Kaupungin resurssien riittävyyttä 
maisematyölupahakemusten lisääntyessä myös epäiltiin. Peltojen tapauksessa maisema-
työlupaa ei koettu pääasiassa niin haasteellisena kuin virkistysalueiden tapauksessa. 
Toimenpiderajoitus on voimassa olevissa kaavoissa jo asetettu arvokkaille kulttuuri-
ympäristöille, eivätkä maanomistajat haastatteluiden perusteella olleet kokeneet sen 
aiheuttavan suurta haittaa. 

Erimielisiä oltiin osin siitä, voiko rajoitteiden ja kustannusten lisääntyminen vaikuttaa 
viljelijöiden toimintaedellytyksiin alueella. Joidenkin mukaan Espoossa monella on 
maataloustoiminnan lisäksi muita sivutulonlähteitä, joilla voidaan tulevaisuudessa kokonaan 
korvata viljely, jos sitä ei koeta enää mielekkääksi. Tämä voi johtaa peltojen metsittymiseen. 
Monen mielestä taas suvun perinteinen elinkeino on niin tärkeä, ettei sen lopettaminen 
missään olosuhteissa ole todennäköistä. Monet jopa haluaisivat lisämaita, jos niitä olisi 
tarjolla. Metsänhoidon tapauksessa rajoitteiden tuomat haasteet nähtiin kaikkien mielestä 
todennäköisemmin johtavan paikoin huonompaan taimikoiden ja metsien hoitoon, jolla on 
vaikutuksia myös virkistysolosuhteisiin. Virkistysaluemerkintä taas voi johtaa virkistyskäytön 
voimakkaaseen lisääntymiseen metsätalouskäytössä olevissa metsissä, joka saattaa johtaa 
toiminnan muuttumiseen kannattamattomaksi, jos taimikot eivät enää kasva. Ulkoilijoiden 
pysäköimät autot myös tukkivat haastateltujen mukaan metsäautoteitä ja yksityisteitä haitaten 
näin maa- ja metsätaloustoimintaa.  

Myös virkistysreittien linjauksia kritisoitiin, koska niiden sijoittumisen ei nähty huomioivan 
paikallisia olosuhteita muun muassa asutuksen ja maaston näkökulmasta. Maataloudelle 
tärkeiden reittien merkitsemistä kaavan liitekartalle toivottiin, koska tällä hetkellä kokemukset 
teiden uusimisesta Pohjois-Espoossa ovat maatalouden tarpeiden näkökulmasta huonoja. 
Asuinrakentamismahdollisuuksien menetys alueilla, jotka eivät uudessa kaavassa olisi maa- 
ja metsätalousalueita huoletti myös monia. Sukulaisille on pyritty saamaan taloja vanhoihin 
pihapiireihin, mutta nyt se ei enää olisi mahdollista. Rakentamismahdollisuus on tosin nykyisin 
voimassa olevien kaavojen tilanteessa ollut lähinnä teoreettinen, eivätkä haastatellutkaan 
olleet saaneet rakennuslupia vuosikymmeniin. Tämä kuitenkin nostettiin esiin sukupolven-
vaihdoksia vaikeuttavana asiana. Toisaalta yksi maanomistaja koki kyläalueruudut huonona 
asiana, jos tarkoituksena ei ole rakentaa alueelle ja pohti, nostaako asuinrakentamis-
potentiaali alueiden kiinteistöverotusta. 

Tärkeimpänä mielipiteistä erottuvana tekijänä haastatteluissa nousivat esiin tunneperustaiset 
syyt vastustaa luonnoksenmukaista kaavaratkaisua. Erityisesti avoin maisematila -merkinnän 
ei nähdä kunnioittavan aktiivista maataloustoimintaa, vaan haastateltujen mukaan se ikään 
kuin pyrkii museoimaan alueet. Toimenpiderajoitus taas luo mielikuvan, ettei maanomistajien 
nykyistä tapaa hoitaa maisemia pidetä riittävänä ja sitä halutaan valvoa enemmän. Sitä 
pidetään siis epäluottamuslauseena. Moni koki myös oman ammattinimikkeensä sitoutuvan 
voimakkaasti aluemerkintään. Avoin maisematila ja virkistysalue eivät kerro alueella 
tapahtuvasta elinkeinotoiminnasta mitään. Osa nosti esiin jopa tunteen, ettei omaa toimintaa 
arvosteta ja maa- ja metsätalouden ei haluta enää kuuluvan Espooseen.  
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Kaikesta kritiikistä huolimatta useampi maanomistaja kiitti kaupunkia siitä, että peltoaukeat 
halutaan pitää rakentamisen ulkopuolella ja suojella niihin liittyviä metsämaisemia. Intressit 
nähtiin siis paljolti yhtenevinä, mutta keinoista niiden saavuttamiseen ei oltu aivan 
samaa mieltä. Muutama maanomistaja toi esiin myös sen, että jatkuvan kasvatuksen 
menetelmät ja kiinnostus niitä kohtaan on kasvanut. Jatkuvassa kasvatuksessa ei tehdä 
avohakkuita lainkaan vaan metsä pidetään eri-ikäisrakenteisena ja siten maisema- ja 
virkistysarvot on helppo ottaa huomioon. Menetelmä myös parantaa metsien 
kytkeytyneisyyttä. Menetelmä on kuitenkin ollut lain mukaan sallittu vasta joitain vuosia, joten 
osaamista sen toteuttamiseen taloudellisesti kannattavasti ei vielä paljon ole.  
 

2.5. Metsäkeskuksen kanssa järjestetyssä maanomistajatilaisuudessa 
esiin nousseita asioita  

Kaavoitus ja metsätalous Espoossa -tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomen 
Metsäkeskuksen kanssa 11.9.2019 Espoon Valtuustotalon valtuustosalissa. Metsäkeskus 
kutsui tilaisuuteen kaikki heidän rekisterissään olevat tahot, joilla on metsäomistuksia 
Espoossa. Kutsuja lähetettiin sekä sähköpostitse että tekstiviesteillä ja mainos tapahtumasta 
oli myös Metsäkeskuksen ja Espoon kaupungin verkkosivuilla. Tapahtumaan oli 
ennakkoilmoittautuminen, jonka kautta ilmoittautui 33 henkilöä. Yhteensä paikalla oli noin 40 
henkilöä. Tilaisuutta fasilitoi ulkopuolinen erityisasiantuntija Jouko Riipinen ja puheenvuoro 
liittyen Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 tehtyihin muutoksiin oli pyydetty Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Elina Kuusistolta. Espoon kaupungilta 
puheenvuoron piti viisi asiantuntijaa ja Metsäkeskuksesta Metsät ja kaavoitus -hankkeen 
projektipäällikkö Mika Salmi.  

Alussa todettiin, että MRL:n muutos 128 §:ään on asettanut kunnat hankalaan asemaan 
erityisesti Uudellamaalla, jossa on runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita. Maa- ja 
metsätaloutta ei haluta rajoittaa, mutta yleiskaavojen sisältövaatimuksiin pitäisi pystyä 
vastaamaan. Monet kunnat pohtivat parhaillaan sopivia kaavamerkintöjä ja on syntynyt 
vaikutelma siitä, että lain valmistelun yhteydessä ei ole tunnistettu riittävästi lain muutoksen 
aiheuttamia vaikutuksia.  

Maisematyölupa puhutti monia. Paikalla oli monia, joiden alueilla ei aiemmin ollut 
maisematyöluvanvaraisuutta tarvinnut arvioida tai lupia hakea. Erityisesti naapurien 
kuuleminen koettiin työläänä, mihin kaupungin puolesta kerrottiin, että sen voi nykyisin hoitaa 
kuuluttamalla lehdessä, joka on myös edullista. Yksi maanomistaja myös kertoi, että lupa oli 
niin kallis verrattuna hakkuutuottoon, että piti hakata suurempi alue, jotta jotain tuloja olisi 
tullut. Itse lupaprosessi oli sujunut hyvin. Lisääntyvät kustannukset huolettivatkin useita. 
Parempaa ohjeistusta vähäisyyden arvioinnista maisematyölupaan liittyen toivottiin sekä 
maanomistajien että Metsäkeskuksen puolelta. Osa maanomistajista toivoi myös 
viranomaisyhteistyötä ohjeistuksen laatimiseksi metsän ja maiseman hoitoon avoimen 
maisematilan alueilla, jos merkintään päädytään, mitä kaupungin edustus piti hyvänä ideana. 
Myös neuvontaa jatkuvan kasvatuksen menetelmien hyödyntämiseen kaivattaisiin.  

Keskusteltiin myös ongelmista alueilla, joilla metsälaki ei ole voimassa. Kemera-tukea on 
Espoossa saatu tähän asti vähän, mutta Metsäkeskuksen edustaja muistutti, että Espoon 
metsät ovat todella vanhoja, joten tuen tarve voi realisoitua monilla alueilla vasta 
tulevaisuudessa. Vanhassa metsässä myös metsätuhot ovat todennäköisempiä, joten lain 
metsätuhojen torjunnasta soisi olevan voimassa. Myös metsälakikohteiden turvaaminen 
Metsäkeskuksen toimesta on haastavaa, jos laki ei enää ole voimassa sellaisiksi aiemmin 
määriteltyjen metsäkuvioiden osalta.  
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Maanomistajat kiittelivät tähänastista yhteistyötä, mutta vuorovaikutusta voisi silti edelleen 
lisätä. Pyydettiin myös huomioimaan viljelijöiden tunteet omaa elinkeinoa kohtaan: avoin 
maisematila kuulostaa siltä, että alueella ”hoidetaan muinaisjäännettä”, ja se jättää huomiotta 
maa- ja metsätalouselinkeinot, jotka kuitenkin ovat alueen pääkäyttömuoto.  

Lopuksi esiteltiin Espoossa metsänhakkuita koskevaa maisematyölupaa hakeneille tehdyn 
palautekyselyn tuloksia vuodelta 2018 (kysely koski muutamaa aikaisempaa vuotta). 
Luvanhakijoiden kokemukset olivat valtaosin myönteisiä ja lupamenettelyä oli pidetty varsin 
sujuvana. Kyselylle oli tilaisuuden järjestämisen aikaan meneillään päivitys, ja myös sen 
alustavat tulokset vaikuttivat olevan linjassa aikaisemman kyselyn vastausten kanssa. 

 

 

3. Tutkittavat skenaariot 
Selvityksessä tarkastellaan eri kaavamerkintävaihtoehtojen vaikutuksia sekä viranomaisten 
että yksityisen maanomistajan näkökulmasta painottaen edellä esitellyissä lausunnoissa, 
mielipiteissä ja vaikutusten arvioinnissa esiin nousseita asioita. Viranomaisiin liittyen selvitys 
keskittyy erityisesti siihen, miten maisemallisesti arvokkaat alueet voidaan myös 
tulevaisuudessa turvata ilman, että maanomistajille syntyy kaavaratkaisusta 
kohtuutonta haittaa. Lisäksi joidenkin vaihtoehtojen osalta pitää pohtia viranomaisten 
mahdollisesti muuttuvia vastuita ja rooleja ja arvioida resursseja näiden täyttämiseen. 
Yksityisen maanomistajan kannalta on tärkeää selvittää eri merkintöjen vaikutus maa- ja 
metsätalouden tukiin ja toisaalta kustannuksiin.  

Avoimeksi maisematilaksi merkittyjen alueiden osalta tutkitaan tämän merkinnän lisäksi 
seuraavat vaihtoehdot: Maa- ja metsätalousalue (sekä muut siihen rinnastettavat merkinnät) 
ja M/s (Maa- ja metsätalousalue, jolla ympäristö säilytetään). Maa- ja metsätalousalueen 
osalta tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa määräyksenä on ilmoitusvelvollisuus tietyistä 
toimenpiteistä määritellylle viranomaiselle. M/s-merkinnän tapauksessa kulttuurimaisemien 
metsäsaarekkeiden ja reunametsien metsänhakkuita varten pitäisi hakea poikkeamispäätös.  

Lisäksi tarkastellaan kaavan tuomia muutoksia voimassa olevien yleiskaavojen tuottamaan 
nykytilaan verrattuna sekä vaikutuksia maa- ja metsätaloudelle virkistysalueiksi ja kyläalueiksi 
merkittyjen alueiden osalta.  

 

 

4. Kaava-alueen selvityksen aihepiiriin liittyvät kaavamerkinnät 
Tässä kappaleessa esitellään vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen 
voimassa olevien yleiskaavojen sekä kaavaluonnoksen (2018) virkistys- ja maa- ja 
metsätalousalueita koskevat sekä kulttuuriympäristöön liittyvät merkinnät. Mukaan ei ole 
otettu luonnonsuojelualueita, koska ne ovat tämän selvityksen aiheen ulkopuolella. Kaava-
alueella on voimassa kolme yleiskaavaa: Espoon eteläosien yleiskaava ja Espoon 
pohjoisosien yleiskaavat osa I ja II. Kaava-alueella on myös jonkin verran jo 
asemakaavoitettuja alueita, jotka painottuvat erityisesti Espoon keskuksen, Niipperin, 
Perusmäen, Kalajärven, Mynttilän ja Ämmässuon ympäristöön.  

 



   

  

18 

 

 

 

Kuva 6: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella voimassa olevat yleiskaavat ja 
asemakaavoitettu alue.  
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4.1. Nykytila: kolme voimassa olevaa yleiskaavaa   

Kaava-alue ulottuu kaikkien kolmen voimassa olevan yleiskaavan alueelle. Espoon 
pohjoisosien yleiskaava osa I:ssä (PYK I), joka käsittää pääpiirteissään saman alueen kuin 
POKE on seuraavat viheralueita koskevat merkinnät:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi kaavamääräyksissä on kirjattu, että V- ja M-alueilla sallitaan kokoojakatuja 
alempiluokkaisten katujen ja teiden sekä pysäköintialueiden rakentaminen sekä seuraavat 
toimenpiteet: yhdyskuntateknisen huollon rakennusten ja laitteiden rakentaminen, 
väestönsuojien rakentaminen, asumista palvelevien talousrakennusten rakentaminen, 
rakennusten ja rakenteiden kunnostus, meluesteiden rakentaminen ja maisemanhoidolliset 
toimenpiteet sekä asuinrakennusten laajentaminen siten, että asuntojen lukumäärää ei lisätä, 
ellei aluekohtaisista määräyksistä muuta johdu.  
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Espoon pohjoisosien yleiskaava osa II:sta (PYK II) Espoon valmisteilla oleva pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava käsittää alueita Lakistosta, Velskolasta ja Lahnuksesta. Selvityksen 
kannalta kiinnostavat merkinnät ovat seuraavat:  
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Lisäksi määräyksiin on kirjattu, että V1-, MM- ja MT-alueilla sallitaan lisäksi kokoojakatuja 
alempiluokkaisten katujen ja teiden sekä pysäköintialueiden rakentaminen sekä seuraavat 
toimenpiteet: yhdyskuntateknisen huollon rakennusten ja laitteiden rakentaminen, 
väestönsuojien rakentaminen, asumista palvelevien talousrakennusten rakentaminen, 
rakennusten ja rakenteiden kunnostus, meluesteiden rakentaminen ja maisemanhoidolliset 
toimenpiteet sekä asuinrakennusten laajentaminen siten, että asuntojen lukumäärää ei lisätä, 
ellei aluekohtaisista määräyksistä muuta johdu. 
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Espoon eteläosien yleiskaavasta (EEYK) vain Espoonkartano kuuluu POKE-alueeseen. 
Selvityksen piiriin kuuluvat merkinnät:  

 

 

Lisäksi määräyksissä sanotaan seuraavaa liittyen edellä kuvattuihin merkintöihin: V- ja M- 
alueilla sallitaan alueiden erityismääräyksissä mainittujen toimenpiteiden lisäksi kokoojakatuja 
alempiluokkaisten katujen ja teiden sekä pysäköintialueiden rakentaminen, tilaa vievien 
liikuntamuotojen ja niitä palvelevien kenttien ja huoltotilojen rakentaminen, 
yhdyskuntateknisen huollon rakennusten ja laitteiden rakentaminen, tietoliikennettä 
palvelevien antennien, väestönsuojien ja maanalaisten tilojen rakentaminen. Lisäksi 
Rakennusten ja rakenteiden kunnostaminen sekä tulva- ja meluesteiden rakentaminen ja 
maisemanhoidolliset toimenpiteet ovat sallittuja.  
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4.2. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnoksessa esitetyt 
merkinnät  

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnoksessa on käytössä seuraavat selvityksen 
aihepiiriin liittyvät merkinnät:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi yleismääräyksissä viitataan jo mainittuun kulttuuriympäristöjä käsittelevään 
liitekarttaan sekä kirjoitetaan seuraavaa: suunnittelussa on sovitettava yhteen kaavassa 
osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvot ja jatkosuunnittelussa ja muissa 
toimenpiteissä otettava huomioon paikallisten maisema- ja kulttuuriympäristöalueiden 
erityispiirteet.  

 

4.3. Kaavamerkintöjen yhtäläisyyksistä ja eroista 

PYK I:ssä maa- ja metsätalousmerkintä ja virkistysaluemerkintä eivät kumpikaan sisällä 
itsessään maisematyölupavelvoitetta, mutta se on asetettu tietyille alueille 
aluevarausmerkinnän päälle merkityllä kulttuurihistoriallista merkittävyyttä kuvaavalla 
viivoituksella (ominaisuusmerkintä). PYK I:ssä maatalouden alueet ovat maa- ja 
metsätalousvaltaisia alueita, kun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa ne 
ovat maa- ja metsätalousalueita. Siten myös rakentaminen on rajoitetumpaa viimeksi 
mainituilla. Virkistysalueilla saa maa- ja metsätaloutta harjoittaa ja siihen liittyen rakentaa M-
alueiden määräysten mukaan.  

Ainoastaan PYK II:ssa maa- ja metsätaloutta on kuvattu kahdella eri merkinnällä (MT ja MM), 
joiden erot liittyvät lähinnä rakentamiseen ja käyttöveteen. Merkintöjen nimi on nyt vireillä 
olevan kaavan luonnoksen tapaan maa- ja metsätalousalue. Näille alueille ja virkistysalueille 
on asetettu maisematyölupavelvoite siten, että lupa ei puunkaatojen osalta ole tarpeen, jos se 
on kaupunginhallituksen hyväksymien metsänhoito-ohjeiden periaatteiden mukaisesti 
laadittujen metsänhoitosuunnitelmien mukainen. Lisäksi käytössä on PYK I:en tapaan 
kulttuurihistoriaviivoitus, jonka nojalla kaikki puunkaadotkin ovat luvanvaraisia. 
Virkistysalueilla saa maa- ja metsätaloutta harjoittaa ja siihen liittyen rakentaa luonnonarvot ja 
virkistyksen edellytykset huomioiden.  
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EEYK:ssa käytössä on merkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jossa rakennusoikeus on 
tarkkaan määritelty. Peltoalueiden metsittäminen ja niille rakentaminen on kielletty. 
Maisematyölupavelvoite on voimassa myös puunkaatojen osalta sekä M- ja V-alueilla. 
Kaavassa on muutamalla alueella käytetty myös suojelumerkintää /s, joka turvaa esimerkiksi 
maisema-arvoja ja toimenpiteet, jotka näitä voivat vaarantaa ovat siten kiellettyjä. Lisäksi 
poikkiviivoituksella aluevarausmerkinnän päälle on paikoin merkitty kyläkuvallisesti tai 
maisemakuvallisesti arvokkaita alueita, joissa suojelu ei kohdistu yksittäisiin rakennuksiin 
vaan kokonaiskuvan vaalimiseen. Myös näillä alueilla maisematyölupavelvoite on voimassa.  

Kaiken kaikkiaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen merkinnät ovat 
sisällöltään yksinkertaisempia ja strategisempia. Rakentamista pyritään myös määräyksillä 
keskittämään aiempia kaavoja voimakkaammin olemassa olevan infran ja asutuksen 
läheisyyteen. Avoin maisematila on myös tullut uutena merkintänä – monin osin korvaamaan 
kulttuuriympäristöviivoitusta (kuva 7).  Avoimessa maisematilassa ja virkistysalueilla 
maisematyölupavelvoite on voimassa. Maa- ja metsätalousalueille sitä ei ole asetettu 
lainkaan.  
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Kuva 7: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaalia (24.6.2019) ja 
voimassa olevien kaavojen kulttuuriympäristörajaukset.  
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5. Otteita aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lakien 
käytännön soveltamisesta  

Tässä luvussa käydään läpi lainsäädäntöä liittyen metsätalouteen ja sen ohjaamiseen. 
Yleiskaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Metsälain lisäksi metsänkäyttöön 
vaikuttavat ainakin laki metsätuhojen torjunnasta, kestävän metsätalouden määräaikainen 
rahoituslaki (Kemera) sekä luonnonsuojelulaki. 

5.1. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 

Kappaleessa 1.1. käsiteltiin jo MRL:n 128 §ja sen muutos liittyen puunkaatoihin yleiskaavojen 
M-alueilla. Yleiskaavan avulla ei enää ole maa- ja metsätalousalueilla mahdollisuutta ohjata 
maisemaa muuttavia puunkaatoja maisematyöluvan kautta. Maisematyölupavelvoitteen etuna 
on, että se mahdollistaa toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin osana laajempaa kokonaisuutta 
ja kaavan sisältöä, eikä ole niin sidottu kyseisen kohteen ominaisuuksiin. Yleensä sekä luvan 
hakijaa että viranomaista tyydyttävä ratkaisu on mahdollista löytää.  

Maisematyölupavelvoite on toimenpiderajoitus, joka kaavassa asettaa tietyt asiat 
luvanvaraisiksi, muttei varsinaisesti kiellä niitä. Siksi sen ei sellaisenaan voida katsoa 
aiheuttavan kohtuutonta haittaa. Lain mukaan lupa on myönnettävä, jos se ei turmele 
maisemakuvaa tai vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Jos 
lupa evätään ja siitä koituu maanomistajalle kohtuutonta haittaa, on kunta (tai valtio) 
velvollinen maksamaan korvauksia aiheutuneesta vahingosta.  

MRL:n 41 §:n 2 momentissa määrätään yleiskaavan suojelumääräyksistä seuraavaa:  
Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, 
kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, 
yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). 
Käytännössä suojelumääräykset merkitään kaavaan aluevarausmerkintään liitettävällä /s-
merkillä. Suojelumääräys on maisematyöluvan hakemiseen velvoittavaa toimenpiderajoitusta 
voimakkaampi ohjaamisen keino. Jos suojelumääräyksen nojalla kiellettyjä toimia halutaan 
tehdä, tulee kaavasta hakea poikkeamispäätös. Suojelumääräyksillä pitää olla selkeä peruste 
ja ne eivät voi koskea suuria aluekokonaisuuksia, koska yleiskaavan suojelumääräyksiin ei 
liity samanlaista korvausvelvoitetta kuin toimenpiderajoitukseen. Kohtuullisuus 
maanomistajille täytyy siis selvittää tarkoin jo kaavan laadinnan yhteydessä.  
 

5.2. Metsälaki  

Metsälakia sovelletaan maakuntakaavojen maa- ja metsätalousalueilla (M) ja virkistysalueilla 
(V) sekä luonnonsuojelualueilla (SL). Oikeusvaikutteisten yleiskaavojen tapauksessa laki on 
voimassa maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla (M ja V) ja 
asemakaavoissa vain M-alueilla. Lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että hyvä tuotto ja luonnon 
biologinen monimuotoisuus ovat turvattuja. Laissa ei mainita kulttuurisen kestävyyden 
turvaamista sen yhtenä tarkoituksena. Lain 5 b §:ssä kuitenkin todetaan erityiskohteiden 
hakkuusta seuraavaa: Jos hakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, 
maiseman tai metsän monikäytön kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen 
erityisluonteen edellyttämällä tavalla. Erityiskohteissa toteutettavat käsittelyalueen 
toimenpiteet ja niiden perustelut on esitettävä metsänkäyttöilmoituksessa. Tämä ei kuitenkaan 
velvoita erityisiin toimiin.  

Metsälain 14 §:n mukainen metsänkäyttöilmoitus tehdään metsäkeskukselle, jos 
aikomuksena on tehdä kasvatushakkuu, uudistushakkuu, metsätuhoista johtuva hakkuu tai 
muu hakkuu. Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä kotitarvehakkuusta, pienikokoisen 
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puuston hakkuusta eikä silloin, jos hakkuu sijoittuu esimerkiksi sähkölinjojen, junaratojen tai 
vastaavien reunavyöhykkeille. Näistäkin toimista pitää ilmoitus kuitenkin tehdä, jos kohde on 
10 §:n 2 momentissa mainittu erityisen tärkeä elinympäristö (niin sanottu METE-kohde). 
Momentissa on listattuna biologisesti tärkeitä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja erilaisia 
suoympäristöjä.   

Suomen Metsäkeskuksen mukaan metsänkäyttöilmoitus pitää aiotusta hakkuusta tehdä 
viimeistään kymmenen vuorokautta ennen sen toteuttamista. Metsänkäyttöilmoituksen 
saapuessa tarkastetaan, että se on metsälain mukainen. Neuvottelutarve nousee esiin 
käytännössä vain silloin, kun uudistamishakkuun ei katsota tuottavan kehityskelpoista 
taimikkoa. Käsittelykielto Metsäkeskuksen toimesta annetaan vain tapauksissa, joissa 
metsälain 10 §:n mukainen kohde on vaarassa tuhoutua. Paikkatietojen perusteella 
metsänkäyttöilmoituksesta lähtee myös automaattisesti tieto muille tarvittaville viranomaisille, 
kuten muinaismuistojen tapauksessa Museovirastoon, asemakaava-alueille sijoittuvista 
hakkuista kuntaan ja Natura-alueiden hakkuista ja liito-oravista ELY-keskukseen. ELY valvoo 
myös luonnonsuojelulain piirissä olevia kohteita, joiden vaarantuminen voi sekin johtaa 
käsittelykieltoon. Metsäkeskus ei ota kantaa arvioinnissaan maisema-arvoihin. Käytännössä 
siis 5 b §:n toteuttaminen maiseman erityispiirteiden mukaisesta hakkuusta jää 
maanomistajalle itselleen arvioitavaksi.  

Metsälain voimassaolo on edellytys sille, että alueella ovat voimassa laki metsätuhojen 
torjunnasta ja kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki.  

5.3. Laki metsätuhojen torjunnasta  

Laki on voimassa alueilla, joilla metsälaki on voimassa ja sen tarkoituksena on metsien hyvän 
terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen. Metsätuholla tarkoitetaan laissa 
seuraavaa: hyönteisten, muiden selkärangattomien eliöiden, sienten, bakteerien ja virusten 
metsässä kasvaville puille aiheuttamia sellaisia tauteja ja puiden kasvun tai laadun 
heikkenemistä, joista aiheutuu taloudellista vahinkoa.  

Laki velvoittaa metsänomistajaa poistamaan metsästä tarvittavan määrän vahingoittuneita 
puita (vaurioitunutta mänty- tai kuusipuuta, josta metsätuhoja aiheuttavat hyönteiset voivat 
levitä), jotta tuhoilta vältytään. Jos hyvin laaja metsätuho on tapahtunut tai riski siitä on 
olemassa, voi maa- ja metsätalousministeriö määrätä maanomistajat ryhtymään toimiin sen 
estämiseksi. Myös Suomen Metsäkeskus voidaan määrätä toteuttamaan toimia. Edellä 
kuvatuissa tilanteissa maanomistajalla on oikeus mahdollisiin korvauksiin. Jos maanomistaja 
ei ryhdy lain vaatimiin toimiin on hän vahingonkorvausvelvollinen.  

5.4. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (Kemera) 

Nykyinen laki korvasi vuonna 2015 edellisen, vuodesta 1996 voimassa olleen lain kestävän 
metsätalouden rahoituksesta (Kemera) ja on voimassa 31.12.2020 asti. Lain tavoitteena on 
edistää kestävää metsän hoitoa tukien kautta, joiden tarkoituksena on lisätä metsien kasvua, 
pitää yllä metsätalouden tieverkkoa, turvata metsien biologista monimuotoisuutta ja edistää 
metsien soputumista ilmastonmuutokseen. Tukia on mahdollista kohdentaa vain alueille, jotka 
ovat metsälain piirissä ja niitä voivat saada yksityiset maanomistajat.  

Espoon kannalta tärkeimmät tukimuodot ovat nuoren metsän hoitoon ja taimikon 
varhaishoitoon saatavat tuet. Ympäristötukea voi saada, jos metsänhoidossa otetaan 
huomioon metsälain vaatimuksia laajemmin biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen, 
luonnonhoito tai muu kuin puuntuotannollinen käyttö. Tukea ei voi saada toimiin, jotka on 
säädetty maanomistajan velvollisuudeksi jossain muussa sopimuksessa tai metsälaissa.  
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5.5. Luonnonsuojelulaki (LSL) 

Lain yhtenä tavoitteena on luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen. Lakia ei 
kuitenkaan sovelleta metsien hoitamiseen metsälain piiriin kuuluvilla alueilla kuin tietyiltä osin, 
esimerkiksi luonnonsuojelualueiden ja suojeltujen luontotyyppien osalta. Luonnonsuojelulain 
29 §:ssä on lueteltu suojellut luontotyypit, joihin kuuluvia luonnontilaisia tai siihen verrattavia 
alueita ei saa muuttaa siten, että niiden ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Yksi näistä 
luontotyypeistä on avointa maisemaa hallitsevat yksittäiset puut ja puuryhmät. 

Myös maisemansuojeluun liittyvää lukua sovelletaan alueilla, joilla metsälaki on voimassa. 
Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa maisema-alue muun muassa kulttuurimaiseman 
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen 
säilyttämiseksi. Valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen perustamisesta ja 
tarkoituksesta päättää ympäristöministeriö. Muusta maisema-alueesta päättää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus maakunnan liiton esityksestä (luonnonsuojelulaki 33 §).  

 

 

6. Maa- ja metsätalouden tuet ja niiden yhteys 
yleiskaavamerkintöihin 

Tässä luvussa käydään läpi maa- ja metsätalouteen liittyviä tukia sekä niiden yhteyttä 
yleiskaavaan sekä arvioidaan yleiskaavamerkintöjen vaikutuksia tukien saamiseen.  

6.1. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvat Kemera-tuet 

Valtio tukee yksityisten metsänomistajien sellaisia metsänhoidollisia toimia, jotka eivät olisi 
taloudellisesti kannattavia lyhyellä aikavälillä, mutta parantavat metsien kuntoa ja tuottoa 
myöhemmin. Tätä toteutetaan kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin 
perustuvien Kemera-tukien kautta. Espoolaiset metsänomistajat ovat hakeneet tukea vain 
taimikon varhais- ja nuoren metsän hoitoon sekä muutamalle ympäristötukikohteelle, mutta 
tukea voisi saada myös esimerkiksi metsätiehankkeisiin tai terveyslannoitukseen.  

Espoossa on Metsäkeskuksen tilaston mukaan saatu Kemera-tukea vuonna 2018 yhteensä 
2222 euroa (2017: 5874 euroa, 2016: 3354 euroa). Nämä ovat summina hyvin pieniä 
verrattuna suurimpaan osaan Suomen kuntia. Pudasjärveläisiin kohteisiin on jokaisena 
kolmena vuonna osoitettu yhteensä yli miljoona euroa tukia. Myös esimerkiksi Joensuuhun 
kohdistuu tukia jokaisena tarkasteluvuotena yli puoli miljoonaa euroa. Monissa kunnissa 
tukien voidaan katsoa muodostavan tärkeän osan toimeentuloa. Espoota vähemmän tukea 
on jokaisena vuonna saanut muutama kunta, kuten esimerkiksi sellaiset kunnat kuin Vantaa, 
Hanko ja Järvenpää.  

Kemera-tuet on sidottu alueisiin, joilla metsälaki on voimassa. Näin ollen niitä ei voi hakea 
alueille, joiden kaavamerkintä on esimerkiksi avoin maisematila tai kyläalue. Kemera-tukia 
haetaan metsäkuvioittain. Oheisella kartalla (kuva 8) on kuvattuna kaava-alueelta 
metsäkuviot, joille on haettu Kemera-tukea. Kemera-hakemusten lisäksi Metsäkeskuksen 
aineiston perusteella on mahdollista arvioida ilmoitettujen metsäkuvioiden potentiaalia saada 
Kemera-tukia nuoren metsän tai taimikon hoitoon. Kartalla on kuvattuna soveltuvat kohteet 
nykypuuston perustella arvioituna. Pääosin tähän mennessä haetut Kemera-tuet sijoittuvat 
kaavaehdotuksen valmistelumateriaalissa alueille, joilla metsälaki on myös tulevaisuudessa 
voimassa. Potentiaalisia Kemera-metsäkuvioita sijoittuu laajemmin eri kaavamerkintöjen 
alueille, mutta niitä on kokonaisuutena varsin vähän 
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On kuitenkin huomioitava, että vaikka tukea on riippuen tuesta haettava vähintään yhdelle tai 
kahdelle hehtaarille kerralla, voi tämä ala muodostua saman omistajan eri puolilla Suomea 
olevista metsäkuvioista. Tukea voi saada samalle toimenpiteelle samalla alueella jälleen 
kymmenen vuoden kuluttua, joten osa metsäkuvioista on todennäköisesti tulevaisuudessa 
taas tukikelpoisia, jos lakiin ei tule suuria muutoksia. Paikkatietoaineistoihin perustuvat 
analyysit ovat tässä tapauksessa vain suuntaa-antavia: Kemera-tukikelpoisuus arvioidaan 
lopulta maastokäynnin avulla. 

 

 

 

 

Kuva 8: Kemera-tukihakemukset metsäkuvioittain ja potentiaaliset Kemera-tukikohteet Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella.  

 

 

Taimikon varhaishoitoon voi tukea saada 160 euroa hehtaarilta. Kohteen pinta-alan on oltava 
vähintään hehtaari ja yksittäisen metsäkuvion vähintään puoli hehtaaria. Nuoren metsän 
hoidon osalta perustason tuki on 230 euroa hehtaaria kohti. Pienin kelpaava alue on kaksi 
hehtaaria ja yksittäisen kuvion on oltava puoli hehtaaria. Korotettua tukea (430 euroa 
hehtaarilta) voi saada, jos toimenpiteen yhteydessä kerätään pienpuuta tietty määrä. (Uitamo 
2017) 
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Oheiseen taulukkoon on laskettu paikkatietoperustaisesti valittujen Kemera-kelpoisten 
metsäkuvioiden osalta mahdollinen Kemera-tuen määrä taimikon varhaishoidon ja nuoren 
metsän hoidon osalta. Laskuissa on huomioitu metsäkuvioiden pinta-ala, joten vaihteluväliä 
kuvaavalta riviltä on luettavissa pienimmän ja suurimman yksittäisen metsäkuvion tuen 
arvioitu määrä. Osassa summa on pienempi kuin tuen vähimmäismäärä, joka selittyy sillä, 
että potentiaalinen tukikohde muodostuu useammasta metsäkuviosta.  

 
 

Nuoren metsän 
hoito (€) 

Taimikon hoito 
(€) 

Nuoren metsän hoito 
(korotettu) (€) 

keskiarvo 367,87 255,91 687,75 

mediaani 248,63 172,96 464,83 

vaihteluväli 115,69 - 1427,38 80,48 - 992,96 216,29 - 2668,58 

 

 

6.2. METSO-ohjelma  

METSOn eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tavoitteena on turvata ja 
edistää metsäluonnon monimuotoisuutta. Metsänomistaja, jonka hallussa oleva alue soveltuu 
METSO-ohjelmaan, voi saada valtiolta tukea ohjelman mukaiseen luonnonhoitoon ja -
suojeluun. METSO-ohjelmaan soveltuvia elinympäristötyyppejä on yhteensä kymmenen, ja 
niiden ominaisuuksissa korostuu biologisen monimuotoisuuden turvaaminen. Puustoisiin 
perinnebiotooppeihin (metsän ja niityn välimuodot) liittyy kuitenkin vahvasti kulttuuriperintö, 
koska niiden hoito edellyttää esimerkiksi niittämistä ja laidunnusta. METSO-ohjelmaan 
hyväksymiseen ei yleiskaavamerkinnöillä ole vaikutusta. Oheisesta kartasta (kuva 9) näkyy 
Metsäkeskuksen metsäkuvioaineiston mukaiset METSO-kohteeksi mahdollisesti soveltuvat 
metsäkuviot yleiskaava-alueella. (Syrjänen ym. 2016)  
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Kuva 9: Mahdolliset METSO-kohteet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella.  
 
 
 
 

6.3. Leader-ryhmien myöntämä rahoitus 

Suomessa maaseutumaisilla alueilla toimivat rekisteröityneet yhdistykset (esim. seurat), 
säätiöt, julkisoikeudelliset toimijat, kaupungit ja yleishyödylliset, voittoa tavoittelemattomat 
yritykset, sekä edellisten muodostamat kombinaatiot voivat saada tukea paikallisen Leader-
ryhmän kautta kotiseutunsa kehittämishankkeisiin. Suomessa ryhmiä on yhteensä 54, joista 
Espoo kuuluu EMO ry:n piiriin. Leader-ryhmiä rahoitetaan sekä julkisin (EU:n 
maaseuturahasto, valtio, kunnat) että yksityisin varoin. Espoosta Leader-alueeseen kuuluu 
Pohjois-Espoo ja saaristo, alla on esitetty kartoilla Pohjois-Espoota koskeva raja alueilla 1 ja 
2. (Kuvien lähde: https://www.emory.fi/uploads/materiaalit/Espoo%20kaupunkialuerajaus%20yrityshankkeet.pdf): 

https://www.emory.fi/uploads/materiaalit/Espoo%20kaupunkialuerajaus%20yrityshankkeet.pdf
https://www.emory.fi/uploads/materiaalit/Espoo%20kaupunkialuerajaus%20yrityshankkeet.pdf
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Espoon maaseutumaisen alueen rajauksesta on ollut jo aiemmin keskustelua (Mirja 
Myllymäki-Lång) ja kaavamerkinnöillä voidaan katsoa olevan mahdollinen vaikutusta tähän 
rajaukseen tulevilla rahoituskausilla (nykyinen loppuu 2020). Lisäksi, jos kaavamerkinnän 
muuttumisen katsotaan tarkoittavan alueen käyttötarkoituksen muutosta, koska tuille on 
voimassa vaatimus investoinnin pysymisestä vähintään viisi vuotta viimeisestä maksusta. 
Suoraan mikään kaavamerkintä ei ainakaan tähän asti ole kuitenkaan estänyt Leader-
rahoituksen hakemista.  

 

6.4. Ruokaviraston maatalouden tuet 

6.4.1. Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon hallinnoimat tuet 

Peltotukien myöntämisperusteena on peltolohkorekisteriin talletetut peruslohkojen pinta-alat 
ja se, että pelto on todennettavasti otettavissa viljelykäyttöön tavanomaisin maatalous-
toimenpitein. Peltolohkorekisterin päivittäminen on ulkoistettu: tällä hetkellä sitä toteuttaa CGI. 
Peltolohkot tarkistetaan tukia haettaessa ajankohtaisten ilmakuvien avulla.  

 

  

Kuva 10: Esimerkkejä peltolohkoista ja niistä pois rajattuja puustoisia kohtia. 
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Peruslohkoon ei lasketa mukaan rakennuksia eikä niiden pihoja. Puustoiset alueet, 
puuryhmittymät ja pensaikot on nekin rajattava pois lohkon alasta. Peruslohkot jaetaan 
kahteen maankäyttöluokkaan: pelto (10) ja luonnonlaidun ja -niitty (20). Jos maankäyttömuoto 
on 20, sallitaan lohkolle enemmän puustoisuutta; enintään 50 hajanaista puuta hehtaarilla. 
Peruslohkoon kuuluvassa ojassa tai viljelemättömällä pientareella olevat puita tai pensaikkoa 
kasvavat alueet on vähennettävä peruslohkon alasta. Sarkaojien ja reunaojien puusto ja 
pensaikko täytyy poistaa ennen kuin se on 1,5 metriä korkeaa, muuten se poistetaan lohkon 
alasta. Ojissa olevat yksittäiset korkeat puskat voidaan sallia, mutta maiseman pitää pysyä 
avoimena. Viljelijän itsensä vastuulla on pitää pellonreunat sellaisessa kunnossa, että koko 
peltoala on ilmakuvasta selkeästi rajattavissa. (Peltovalvontaohje 2019) 

Vaikka virallisen valvontaohjeistuksen mukaan pelloksi merkityllä peruslohkolla ei saisi olla 
lainkaan puita, käytännössä yksittäisiä puita on usein sallittu ainakin ajantasaistus-
digitoinneissa (Esa Hakkarainen).  

 

6.4.2. ELY-keskuksen hallinnoimat tuet 

ELY-keskuksen kautta haetaan vain muutamaa maaseudun tukea: luomukorvaus, 
ympäristösopimukset peltojen ulkopuolisille alueille sekä ei-tuotannolliset investointituet, joita 
voi saada kosteikkojen perustamiseen ja perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten 
alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Näihin kaavamerkinnät eivät vaikuta (Juha-Pekka Nikkola).  

ELY-keskuksen (tai Leader-ryhmän) kautta voivat maaseudulla sijaitsevat yritykset hakea 
myös yritystukia. Espoosta pohjoisosat kuuluvat alueeseen, jolle näitä tukia voi hakea.  
Yritystukia haetaan runsaasti ja hakemuksia tulee enemmän kuin tukea on mahdollista 
myöntää. Kaavamerkinnällä voikin olla vaikutusta hakemuksia karsittaessa, jos merkintä ei 
viittaa aktiiviseen maataloustoimintaan (Mirja Myllymäki-Lång).    

Ympäristösopimuksista kategoria Maataloustuotannon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 
sisältää esimerkiksi perinnebiotooppien lisäksi myös peltojen reuna-alueet, jotka ovat 
luontoarvoiltaan monimuotoisia tai maisemaltaan merkittäviä, ja peltoalueiden 
metsäsaarekkeet. Tällä hetkellä Ruokavirastossa on valmistelussa uusi Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma, jonka osana myös pinta-alaperustaiset ympäristösopimukset 
arvioidaan uudelleen. Uusi ohjelmakausi alkanee vuonna 2021 tai 2022. Todennäköisesti 
ympäristösopimukset pysyvät suhteellisen samanlaisina myös tulevalla kaudella (Riikka 
Klemola).  

Ympäristösopimushakemukseen tulee liittää hoitosuunnitelma, josta käy selväksi alueen 
rajaus, hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet sekä arvio sen vaikutuksista maisemaan ja 
ympäristöön. Hoitosuunnitelman pitää tavoitella alueen luonto- tai maisema-arvojen 
edistämistä ja tukeutua ympäristön kestävään käyttöön. ELY-keskuksen käsittelijä käy vielä 
katselmoimassa ja mittaamassa tukeen kelpaavan alan. Sopimukset ovat tähän asti olleet 
viisivuotisia ja niitä voidaan päivittää myös sopimuskauden aikana, mikäli esimerkiksi 
kaavamuutoksen vuoksi tulisi uusia rajoitteita. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoitosopimuksien tapauksessa tuen määrä on 450 euroa hehtaarilta vuodessa. 
Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus 
maksetaan korotettuna (600 euroa). 

Ympäristösopimusmenettelyn kautta on vielä haettu hyvin vähän tukia reunametsien hoitoon. 
Tähän mennessä ei ole ainakaan tiedossa tapauksia, joissa kaavamerkinnällä olisi ollut 
vaikutusta ympäristösopimuksen solmimiseen.  
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7. Maisematyölupa ja poikkeamispäätös  
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus). Toimenpiderajoitus  on 
voimassa asemakaava-alueella aina ja yleiskaava-alueilla jos yleiskaavassa niin määrätään. 
Toimenpiderajoituksesta seuraa luvanvaraisuus, joka ratkaistaan maisematyöluvalla (MRL 
128 §). Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun 
ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi 
suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä 
(suojelumääräys). Yleiskaavassa osoitetusta suojelumääräyksestä poikkeaminen vaatii 
poikkeamispäätöksen hakemista. Tässä kappaleessa käydään läpi maisematyölupaprosessia 
ja poikkeamispäätösprosessia Espoossa sekä kaavaehdotuksen valmisteluaineiston 
(24.6.2019)  vaikutusta maisematyöluvan tarpeeseen kaava-alueella.  

7.1. Maisematyölupaprosessi ja sen kustannukset Espoossa  

Espoossa rakennusvalvontakeskus päättää piha-alueille sijoittuvien maisemaa muuttavien 
toimenpiteiden luvista. Muut maisematyöluvat käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa, 
jossa tapauskohtaisesti luvan ratkaisee joko kaupunkisuunnittelulautakunta tai 
kaupunkisuunnittelujohtaja. Kaupunkisuunnittelukeskus pyytää tarvittavat lausunnot. 
Maisemaa muuttavan toimenpiteen suorittaja on aina itse vastuussa siitä, että tarvittavat luvat 
ovat asianmukaisesti hankittuina. Luvanvaraisuus onkin hyvä tarkistaa Espoon kaupungilta 
ennen toimeen ryhtymistä.  

Maisematyöluvan kustannukset koostuvat itse luvasta ja mahdollisista naapurin kuulemisista 
ja ovat kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisia. Naapurien 
kuulemisen voi luvan hakija suorittaa maksutta itse, mutta kunnan suorittama se maksaa tätä 
selvitystä kirjoitettaessa (2019) 200 euroa kuultavaa kohden. Yksittäisten naapurien 
kuulemisen sijaan on mahdollista myös kuuluttaa hankkeesta lehdessä, joka tulee yleensä 
edullisemmaksi. Kaupunki tiedottaa lisäksi vireillä olevista maisematyölupahakemuksista 
omilla kaupunginosia koskevilla sivuillaan. Naapureina pidetään maisematyöalueen 
sisältävään kiinteistöön rajoittuvien tai sitä vastapäätä olevien tilojen omistajia tai haltijoita, 
mutta kuultavat naapurit päätetään aina tilannekohtaisesti. Muut kustannukset ovat tätä 
selvitystä kirjoitettaessa (2019) seuraavat toimenpiteestä riippuen:  

1. Maanrakennusta varten haettavan luvan perushinta on 300 euroa, jonka lisäksi 0,2 
euroa jokaista neliötä kohden.  

2. Puiden kaato tontilta työmäärän mukaan 150 euroa tunnilta, kuitenkin vähintään 150 
euroa ja enintään 1500 euroa.  

3. Puiden kaato metsäalueilla 250 euroa, jonka lisäksi 50 euroa hehtaarilta.  

4. Muut suunnitelmien tarkastamista edellyttävät tavanomaiset toimenpiteet 350 euroa 

5. Muu maisematyölupaa edellyttävä toimenpide työmärän mukaan 150 euroa tunnilta, 
kuitenkin vähintään 400 euroa ja enintään 2000 euroa.  

Hylätystä hakemuksesta peritään maksusta 50 %.  

Metsänhakkuita koskevaan maisematyölupahakemukseen tulee liittää kuvioittainen kartta 
sekä selostus hakkuista. Maaston muokkauksen tapauksessa voi olla tarpeen esimerkiksi 
leikkauspiirros. 
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Maisematyöluvan hakemista edeltää usein luvanvaraisuuden arviointi, ellei hakija ole itse 
varma hankkeensa luvanvaraisuudesta. Se hoituu helposti yhteydenotolla Espoon kaupunki-
suunnittelukeskuksen lupavalmisteluun. Monet toimenpiteet voidaan katsoa luonteeltaan 
vähäisiksi ja siten niihin ei lupaa tarvitse hakea. Se, mikä katsotaan vähäiseksi toimenpiteeksi, 
riippuu kyseessä olevasta alueesta, siitä onko alueella voimassa toimenpiderajoitusta sekä 
alueen pääkäyttötarkoituksesta. Esimerkiksi maa- ja metsätalousalueilla hyvän metsänhoidon 
suositusten mukaiset toimenpiteet (kuten taimikon hoito, nuoren metsän hoito, ylispuiden 
poisto) kuuluvat talousmetsien normaaliin maisemakuvaan eivätkä näin ollen useinkaan vaadi 
maisematyölupaa. Pohjois-Espoossa yleiskaavojen maa- ja metsätalousalueilla ja 
virkistysalueilla ensiharvennus ja harvennushakkuut ovatkin sallittuja ilman lupaa, ellei 
kyseessä ole kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue, jolloin luvanvaraisuus on arvioitava. 
Etelä-Espoossa luvanvaraisuuden kynnys ylittyy herkemmin, koska suuremmalla 
todennäköisyydellä ollaan lähellä asutusta ja asukkaiden lähivirkistysalueilla. Myös ranta-
alueilla tapahtuvissa hakkuissa lupa on useammin tarpeen. Uudistushakkuut ovat aina 
luvanvaraisia, jos alueella on toimenpiderajoitus voimassa.  

 

 

7.2. Maisematyölupavaatimukseen tulevat muutokset 
yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaalin mukaan  

 

Kuva 11: MRL 128 § mukaisen maisematyölupavaatimuksen muutokset Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava-alueella (kaavaehdotuksen valmisteluaineisto 24.6.2019).  

 

Valmisteluaineiston (24.6.2019) virkistysalueet 

Valmisteluaineiston maa- ja metsätalousalueet 

Valmisteluaineiston avoin maisematila 
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Oheiselta kartalta (kuva 11) voidaan tarkastella MRL 128 §:n mukaisen maisema-
työlupavaatimuksen muutoksia nyt voimassa olevista yleiskaavoista (PYK I ja II, EEYK) 
valmisteilla olevaan yleiskaavaan (kaavaehdotuksen valmisteluaineisto 24.6.2019) 
verrattuna. Mukana ovat virkistykseen ja maa- ja metsätalouteen liittyvät alueet, poisluettuna 
luonnonsuojelualueet ja hautausmaat.  

Kaavaehdotuksen valmistelumateriaalin mukaisista virkistysalueista suuri osa on sellaisia, 
joille toimenpiderajoitus tulee uutena. Lisäksi avoin maisematila -merkinnän myötä tulee 
maisematyölupavaatimus joillekin uusille alueille. Kaavaehdotuksen valmistelumateriaalien 
määräyksissä maa- ja metsätalousalueilla MRL:n § 128 ei ole lainkaan ja sen myötä 
maisematyölupavaatimus poistuisikin myös joiltain alueilta. Puustoa alueilla, joille 
maisematyölupavelvoite tulee uutena, on arviolta 1340 hehtaaria. Alueilla, joista vaatimus 
poistuu, on puustoa reilu 300 hehtaaria. Toimenpiderajoitetun alueen lisäys on siis noin 1000 
hehtaarin luokkaa.   

 

 

Kuva 12: MRL 128 § mukaisen maisematyölupavaatimuksen muutokset suhteessa tehtyihin 
metsänkäyttöilmoituksiin Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella (kaavaehdotuksen 

valmisteluaineisto 24.6.2019).  

 

Muutoksia voidaan tarkastella aktiivisen maa- ja metsätalouden kannalta laittamalla kartan 
päälle tasot, jotka kuvaavat tehtyjä metsänkäyttöilmoituksia (kuva 12) ja peltolohkoja (kuva 
13). Metsänkäytöllisesti aktiivisia alueita, joille maisematyölupavaatimus tulee uutena, on 
erityisesti valmistelumateriaaleissa virkistysalueiksi merkityillä alueilla. Näistä laajimmat ovat 

Valmisteluaineiston (24.6.2019) virkistysalueet 

Valmisteluaineiston maa- ja metsätalousalueet 

Valmisteluaineiston avoin maisematila 
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Nuuksion Pitkäjärven ja Sahajärven ympäristössä, Hakjärven ja Karhusuon välisellä alueella 
ja Suur-Helsingin Golfin ympäristössä. Maisematyölupavaatimus myös poistuu laajoilta 
alueilta (Ämmässuon ja Loojärven välinen alue ja Majalammen itäpuoli), jotka on merkitty 
kaavassa maa- ja metsätalousalueiksi. Maatalouden näkökulmasta tilanne ei juurikaan 
muutu, koska pellot ovat tähän mennessäkin olleet pääosin toimenpiderajoituksen 
alaisia. Suurimassa osassa tapauksia alue vain hieman laajenee. Aivan uutena rajoite tulee 
Kurjenkaskeen, Perusmäen ympäristöön, Gobbackaan ja Sahajärven etelärannalle.  

 

 

Kuva 13: MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupavaatimuksen muutokset suhteessa peltolohkoihin 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella (kaavaehdotuksen valmisteluaineisto 24.6.2019). 

 

7.3. Poikkeamispäätösprosessi ja sen kustannukset Espoossa  

Yleiskaavassa olevasta suojelumääräyksestä poikkeaminen vaatii aina poikkeamispäätöksen 
hakemista. Maisemaa muokkaavaakaan toimenpidettä ei siten voida luvittaa 
maisematyölupamenettelyn kautta. Poikkeamispäätökset haetaan Espoossa 
kaupunkisuunnittelukeskukselta ja luvan ratkaisee kaupunkisuunnittelujohtaja. Kuten 
maisematyöluvankin tapauksessa, kaupunki pyytää tarvittaessa lausunnot hankkeesta. 
Poikkeamispäätöstä haettaessa on esitettävä erityinen syy poikkeamiselle, jonka olisi 
johdettava jollain tavalla parempaan lopputulokseen kuin mihin päästäisiin säännösten 
mukaisella rakentamisella tai maiseman hoitamisella. Tämä syy voi liittyä esimerkiksi 
elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseen. Usein poikkeamispäätöksillä haetaan 
oikeutta rakentaa tai laajentaa rakennuksia. Poikkeamispäätöksen kustannukset ovat 

Valmisteluaineiston (24.6.2019) virkistysalueet 

Valmisteluaineiston maa- ja metsätalousalueet 

Valmisteluaineiston avoin maisematila 
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Espoossa tällä hetkellä 900 euroa hyväksytyltä hakemukselta, 75 % tästä, jos hakemus 
hylätään. Naapurien kuuleminen on poikkeamispäätöksen kohdalla hoidettava kirjeitse joko 
hakijan tai kaupungin toimesta, jolloin sen kulut ovat 200 euroa kuultavaa kohden. Jos 
hankkeella katsotaan olevan merkittäviä vaikutuksia naapureita kauempana olevien 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kuulutetaan siitä lisäksi verkossa.  

 

 

8.  Maa- ja metsätalous kaava-alueella  
Työssä tarkastellaan maa- ja metsätalouden nykytilannetta kaava-alueella. Maa- ja 
metsätalouskäytössä olevien alueiden maankäyttöä tarkastellaan myös  suhteessa 
kulttuuriympäristöarvoihin ja maanomistukseen. 
 

8.1. Maatalous  

Espoon kaupunki on kartoittanut hyvät ja yhtenäiset peltoalueet soveltaen Uudenmaan liiton 
maakuntatasoisia kriteereitä. Uudenmaan liiton työn (Maatalouden kannalta hyvät ja 
yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla, 2011) taustalla on Valtakunnallisissa alueidenkäyttö-
tavoitteissa esiin nostettu tarve ottaa alueiden käyttöä suunniteltaessa huomioon yhtenäiset 
pelto- ja metsäalueet, jotta biotaloutta, huoltovarmuutta sekä maiseman ja luonnon 
monimuotoisuutta voidaan tukea. Uudenmaan liitto on kartoittanut hyviä ja yhtenäisiä peltoja 
ja suosittelee jättämään nämä peltoalueet yhdyskuntarakentamisen ulkopuolelle. Parhaiten 
näitä peltoalueita suojellaankin rajoittamalla hajarakentamista. Espoon hyvät ja yhtenäiset 
peltoalueet koostuvat vähintään 100 hehtaarin maatalous- tai peltoalueesta, joka muodostuu 
yhdestä peltokuviosta tai vähintään 20 hehtaarin peltokuvioista, jotka sijaitsevat enintään 300 
metrin etäisyydellä toisistaan.  
 
Espoossa on myös valtakunnallisesti (www.rky.fi) ja maakunnallisesti arvokkaiksi (Missä maat 
on mainiommat, 2012) tunnistettuja kulttuuriympäristöjä sekä paikallisesti merkittäväksi 
katsottuja kohteita. Esimerkiksi Snettans-Rödskogin viljelymaisema kylämiljöineen sekä 
Espoonkartano laajoine viljelymaisemineen ovat valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY) listalla. Viljelytoimintaa on molemmilla alueilla ollut vuosisatoja.  

Kartalla (kuva 14) on esitetty hyviksi ja yhtenäisiksi peltoalueiksi katsotut viljelyalueet sekä 
kulttuuriympäristörajaukset. Kuten huomataan, monet arvokkaista kulttuuriympäristöistä ovat 
osa perinteistä viljelysmaisemaa. Koska aktiivinen viljelykäyttö turvaa arvokasta maisemaa ja 
samalla huoltovarmuutta ja omavaraisuutta myös pääkaupunkiseudulla, on näiden 
peltoalueiden säilyttäminen avoimina ja mahdollisuuksien mukaan myös maatalouden piirissä 
tärkeää.  

 
Ruokaviraston tietojen mukaan Espoon kasvintuotantotiloista ja pelloista valtaosa on 
sijoittunut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle. Peltolohkorekisteriaineiston 
mukaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella on lähes 1800 hehtaarin edestä 
peltolohkoja. Peltolohkoaineistoon on digitoitu kaikki peruslohkot, joille on rekisterin 
olemassaoloaikana haettu pinta-alaperusteista EU-tukea. Lohkoja ei poisteta rekisteristä eli 
osa lohkoista voi olla nykyään aktiivisen maataloustuotannon ulkopuolella. Aineisto sisältää 
myös lohkot, joiden maankäyttötyyppi ei ole koskaan ollutkaan pelto vaan esimerkiksi niitty. 
Näille lohkoille on voitu hakea tukea ympäristösopimuksen kautta.  
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Kuva 14: Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja hyvät, yhtenäiset peltoalueet.  
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Kuvassa 15 esitettyyn karttaan peltolohkot on esitetty arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja 
hyvien, yhtenäisten peltojen kanssa. Kaava-alueen peltolohkojen alasta noin 55 % on hyviksi 
ja yhtenäisiksi pelloiksi rajatuilla alueilla. Ja 55 % (noin 67 % peltolohkojen kokonaispinta-
alasta) peltolohkoista joko sisältyy tai leikkautuu arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin.  

 

 

 

Kuva 15: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen peltolohkot suhteessa 
kulttuuriympäristörajaukseen ja hyviin, yhtenäisiin peltoalueisiin.  
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8.2. Metsätalous 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella on runsaasti metsää ja harjoitetaan myös 
metsätaloutta. Metsätaloudellisesti aktiivisia alueita voi arvioida Metsäkeskukselle tehtyjen 
metsänkäyttöilmoitusten avulla, vaikka tehty ilmoitus ei velvoitakaan sitä vastaaviin 
toimenpiteisiin ryhtymiseen. Metsänkäyttöilmoitukset tehdään metsäkuvioittain, jotka löytyvät 
avoimena paikkatietona, jos maanomistaja on sen hyväksynyt. Espoon osalta aineisto on 
varsin kattava. Metsäkuviot ovat olosuhteiltaan ja puustoltaan yhtenäisiä metsiköitä, joita 
käytetään metsätaloussuunnitelmien laadinnan pohjana ja metsätalouskartoissa. Etelä-
Suomen yksityisomisteisissa metsissä kuvion keskikoko on reilun hehtaarin. Kuvassa 16 on 
esitetty kartalla sellaiset metsäkuviot, joille on vuodesta 1998 alkaen tehty 
metsänkäyttöilmoitus.  

 

Kuva 16: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella tehdyt metsänkäyttöilmoitukset 
ilmoitusvuoden mukaan luokiteltuina. 
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Oheisella kartalla (kuva 17) on kuvattuna kaikki Metsäkeskuksen aineistojen mukaiset 
metsäkuviot puuston kehitysvaiheen mukaan. Aineistoa kerätään perinteisten maastokäyntien 
lisäksi kaukokartoituksen avulla ja eri tietolähteistä yhdistelemällä. Espoon osalta tiedot on 
pääosin saatu kaukokartoituksen ja maastokäyntien avulla, joiden kummankin osuus on noin 
puolet. Aineiston virhemarginaali on noin 15-20 %, erityisesti jos tarkastellaan puuston 
tilavuustietoja tai runkolukuja. Kehitysvaihetasolla tarkasteltuna aineiston pitäisi olla kuitenkin 
suhteellisen tarkkaa, erityisesti varttuneemman metsän osalta (Suomen Metsäkeskuksen 
metsävaratiedon laatuseloste 2016). Kartalta nähdään, että valtaosa kuvioista on joko 
uudistuskypsää tai saavuttaa uudistuskypsyyden seuraavien muutaman vuosikymmenen 
aikana puulajista ja kasvupaikasta riippuen.  

 

Kuva 17: Espoon pohjois- ja keskiosien metsäkuvioiden kehitysvaiheet.   

 

Koska metsäkuvioiden pinta-ala ja puuston kehitysvaihe tiedetään, voidaan laskea karkeita 
arvioita puuston myyntituotolle. Suurin tuotto saadaan uudistus- eli päätehakkuusta, mutta 
pientä tuloa kertyy myös harvennushakkuista. Metsälehden mukaan uudistuskypsän metsän 
hakkuukertymä Etelä-Suomessa on noin 200-350 kuutiota hehtaarilta. Puukuution hinta Etelä-
Suomessa oli taas Metsälehden tietojen mukaan vuonna 2019 viikolla 32 puulajien 
keskihintana 54,87 euroa. Uudistuskypsien metsäkuvioiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1883 
hehtaaria. Arvioitu tuotto laskettuna 200 kuution hakkuukertymällä on siis karkeasti 20 
miljoonaa euroa. Metsänhoidon kustannusten arvioidaan olevan 15-20%, jolloin tuloa jää noin 
16 miljoonaa. Tämä laskelma on linjassa Mikko Ikosen (2018) opinnäytteen arvioiden kanssa: 
Etelä-Suomessa päätehakkuusta voi keskimäärin saada puukauppatuloja 10 000–18 000 
euroa hehtaarilta, eli tässä tapauksessa ainakin 1 883 x 10 000 = 18 830 000 euroa.  
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Luonnonvarakeskuksen mukaan Etelä-Suomen perhemetsien eli yksityisten henkilöiden 
omistuksessa olevien metsien keskipinta-ala on noin 27 hehtaaria. Tälle alalle laskettuna 
tuotto olisi siis arviolta 300 000 euroa, josta hoitokulujen jälkeen jäisi 240 000 euroa. Yhden 
yksityisomisteisessa metsässä olevan metsäkuvion koko taas on Etelä-Suomessa 
keskimäärin hehtaarin luokkaa. Päätehakkuusta saatavat tulot hoitokulujen jälkeen ovat näin 
ollen karkeasti arvioituna 8 000–15 000 euroa metsäkuviolta. Metsällä kestää kuitenkin 
Espoon leveysasteilla kasvaa uudistuskypsäksi arvolta 40–100 vuotta, joten samalta kuviolta 
saadaan suurin mahdollinen tuotto vain noin kerran sukupolvessa.  

Uudistuskypsistä metsäkuvioista valtaosa sijoittuu yksityisessä tai siihen verrattavissa 
omistuksessa olevilla alueilla kuvan 18 kartan mukaisesti.  

 

Kuva 18: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen maanomistusolot ja uudistuskypsät 
metsäkuviot.  
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9. Vaikutusten arviointi  

Tässä kappaleessa arvioidaan kaavaehdotuksen valmisteluaineiston (24.6.2019) sekä 
yleiskaavan ruutumuotoisen esitystavan vaikutuksia metsätalouden ja maatalouden 
harjoittamiseen. Vaikutusten arviointi perustuu työssä laadittuihin selvityksiin ja 
karttatarkasteluihin sekä työn yhteydessä tehtyihin haastatteluihin ja neuvotteluihin eri 
viranomaistahojen kanssa. Vaikutusten arvioinnin avulla voidaan kaavan jatkotyöstössä 
tunnistaa keinoja elinkeinojen parempaan huomioimiseen kaavaratkaisussa. 

9.1. Ruutumuotoisen yleiskaavan vaikutuksia   

Metsälain käytännön tulkintaa toteuttaa Metsäkeskus. Metsälain voimassaolo on sidottu 
kaikilla kaavatasoilla kaavamerkintöihin, mutta aiemmin esimerkiksi Kemera-tukia 
myönnettäessä ei kaavoja välttämättä tarkistettu, jos kohde oli luonteeltaan metsäinen. Näin 
ollen esimerkiksi kyläalueilla saattoi saada Kemera-tukia, vaikka ne eivät virallisesti olekaan 
metsälain piirissä. Arvioinnin digitalisoiduttua tarkistetaan tukikelpoisuus kaavamerkintöjen 
rajausten mukaan tarkasti ja näin ollen esimerkiksi kyläalueet ovat rajautuneet pois Kemeran 
piiristä. Ruutumuotoinen kaavakartta on uusi esitystapa, jota on käytännössä kokeiltu vain 
muutamassa kunnassa (tiettävästi vain Helsinki, Hollola ja Jyväskylä). Espoossa käytössä on 
100 x 100 metrin kokoiset ruudut, Jyväskylässä esimerkiksi 250 x 250 metrin ruudut. 
Käytännössä ruutumuotoinen kaava ja Metsäkeskuksen nykyinen tapa tulkita metsälain 
voimassaolo tarkoittamaan tarkalleen M- ja V-alueita tarkoittaa sitä, että metsälaki on 
voimassa kaavan ruutujen reunojen mukaisesti. Tämä luo kuitenkin ristiriidan yleiskaavan 
yleispiirteisen luonteen ja tulkinnanvaraisuuden kanssa. Käytännön tasolla metsät ja 
metsäkuviot jakautuvat metsälain piirissä olevaan alueeseen ja sen ulkopuolelle jäävään 
myös alueilla, joilla metsänhoidon on tarkoitus jatkua myös tulevaisuudessa.   

Jyväskylässä on kokemuksia siitä, että joiltain metsäkäytössä pysyviksi tarkoitetuilla alueilla 
tuki on jäänyt saamatta, koska metsäkeskus on tulkinnut 250 x 250 ruutuja tarkkojen rajojen 
mukaan. Jyväskylässä Kemera-tuet ovat merkittävä tulonlähde metsätalousyrittäjille: vuosien 
2016 ja 2018 välillä tukien kokonaismäärä on vaihdellut 270 000 eurosta vajaaseen 400 000 
euroon. Jyväskylän kaupunki onkin aloittanut keskustelut aiheesta sisäisesti ja 
Metsäkeskuksen kanssa. Toinen haaste on liittynyt maankäytön lupien tulkintaan. Jyväskylän 
yleiskaavassa ohjeena on, että esimerkiksi vihreän ruudun (päävirkistysalue tai viheralue) 
tapauksessa pitäisi tarkemmassa suunnittelussa vähintään puolet ruudun kattamasta alasta 
olla viheraluetta. Tätä on maa-ainesluvissa pyritty hakijan toimesta tulkitsemaan siten, että 
maa-ainesten ottoa on yritetty ulottaa yli puoleen virkistysalueeksi merkityn ruudun pinta-
alasta. Pääosin kuitenkin suuremmilta ongelmilta on Jyväskylässä vielä vältytty.  

9.2. Voimassa olevien yleiskaavojen tilanne Espoon pohjois- ja 
keskiosissa  

Kaavoissa maa- ja metsätalouden alueet on merkitty V- tai M-merkinnöillä, joten näillä alueilla 
metsälaki on voimassa ja siten myös siihen liittyvä muu lainsäädäntö: laki metsätuhojen 
torjunnasta ja kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki. Siten näille alueille voi 
saada Kemera-tukia ja toisaalta on velvoite tehdä metsänkäyttöilmoitus ja toimia 
metsätuhojen osalta lain vaatimalla tavalla. Voimassa olevat kaavat sisältävät kuitenkin 
kyläalueita, joista monet ovat luonteeltaan hyvinkin puustoisia (kuva 19), mutta eivät kuulu 
metsälain piiriin. Yhteensä puustoa näillä alueilla on yli 300 hehtaaria. Koska alueet eivät kuulu 
metsälain piiriin, ei näiden alueiden hakkuista tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta. 
Kyläalueille ei missään yleiskaavassa (EEYK, PYK I, PYK II) ole asetettu toimenpiderajoitusta, 
joten maisematyöluvankaan kautta ei ole mahdollista rajoittaa hakkuita, lukuun ottamatta 
kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön sijoittuvia alueita. Kuitenkaan suuria 
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ongelmia maiseman tai metsien ekologis-taloudellisen käytön kannalta ei ole näiltä alueilta 
tiedossa.  

Koska nykyisellään voimassa olevat yleiskaavat on tehty ennen 1.5.2017, ei niitä koske MRL 
128 §:ään tehty muutos, jossa puunkaatojen osalta ei voida vaatia maisematyölupaa 
yleiskaavan maa- ja metsätalousalueilla. Näissä kaavoissa arvokkaat pellot ja niiden reuna-
alueet on pääosin merkitty kulttuuriympäristörasterilla, joka asettaa myös puunkaadot 
luvanvaraisiksi, joten kaavan voidaan katsoa suojelevan näitä maisema-alueita.  

Maanomistajilla ei ole aina välttämättä tietoa siitä, edellyttääkö heidän suunnittelemansa 
metsänhoitotoimenpide maisematyölupaa. Maisematyöluvan tarve arvioidaan kaupunki-
suunnittelukeskuksen lupavalmistelussa. Jos toimenpide katsotaan vähäiseksi, lupaa ei 
tarvita. Jos toimenpide edellyttää maisematyölupaa, tulee järjestää naapurien kuuleminen ja 
luvasta itsestään aiheutuu kustannuksia (joita on käsitelty tämän julkaisun kohdassa 7.1). 

Maanomistajien haastattelujen perusteella tähän mennessä maisematyölupien hakeminen ei 
ole ollut juuri koskaan tarpeen, koska pelloilla ja niiden reunametsissä ei ole tehty 
maisematyölupaa vaativia toimenpiteitä. Velvoitteen ei ole siis voitu katsoa aiheuttavan 
maanomistajille suoraa haittaa. Virkistysalueilla ei Espoon pohjoisosien yleiskaava I:n alueella 
(pieniä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi merkittyjä alueita lukuun ottamatta) ole 
maisematyölupavelvoitetta, joten metsätalouden harjoittamiselle sillä ei voida katsoa olevan 
suurta haittaa. Puustoa alueilla, joita MRL 128 § koskee, on yhteensä noin 1700 hehtaaria. 
Metsänhakkuita varten Espoossa on haettu maisematyölupia vuosien 2017-2019 aikana 43 
kappaletta, joista valtaosa oli kaupungin omien yksiköiden tai valtion hakemia: yksityisten 
maanomistajien tekemiä hakemuksia oli näiden kolmen vuoden aikana yhteensä 
kahdeksan –  eli keskimäärin vain pari-kolme maisematyölupahakemusta vuodessa.  

Voimassa olevat Espoon pohjoisosien yleiskaavat, osat I ja II, turvaavat pääosin 
kulttuurimaiseman arvot ja mahdollistavat maa- ja metsätalouden harjoittamisen. Käynnissä 
olevan yleiskaavatyön voimakkaaseen väestön kasvuun varautuva maankäyttöratkaisu tukee 
kuitenkin lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kaupunkirakenteen kestävää muutosta 
uusien joukkoliikennehankkeiden myötä voimassa olevia kaavoja paremmin.  
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Kuva 19: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen julkinen ja yksityinen maanomistus ja 
voimassa olevien kaavojen mukaisten kyläalueiden sisälle jäävä puusto.  
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9.3. Yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaalin (24.6.2019) mukainen 
tilanne 

Osoittamalla yleiskaavassa metsä- ja peltoalueita avoimeksi maisematilaksi voidaan myös 
puunkaatojen tapauksessa edelleen tarkistaa niiden vaikutus maisemaan MRL 128 §:n 
mukaisesti. Toimenpiderajoituksen asettaminen myös virkistysalueille lisäisi 
kaavamerkintöjen yhdenmukaisuutta Espoon eri yleiskaavoissa. Maisema-arvojen voidaan 
katsoa olevan turvassa siltä osin, että puunkaatoja ei ole mahdollista toteuttaa luvatta ja 
yhtenäisiä reunametsiä katkoa. Toisaalta peltojen vähittäistä metsittämistä ei voida estää, 
joten peltojen pysymistä avoimina ei voida mitenkään täysin turvata. Uutena 
toimenpiderajoitus tulee noin 1 300 hehtaarille metsää (poisluettuna suojelualueet) ja poistuu 
runsaalta 300 hehtaarilta, joten toimenpiderajoitetun alueen lisäys on noin 1 000 hehtaaria.  

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa osoitetuista kaavamerkinnöistä 
metsänhoidon näkökulmasta voidaan ongelmallisina nähdä avoin maisematila ja kyläalue: 
metsälaki ei ole niillä voimassa, mutta kaavamerkintöjen alle jää huomattava määrä puustoa. 
Puustoa on seudullisen maanpeiteaineiston perusteella kyläalueilla ja avoimessa 
maisematilassa kummassakin yli 400 hehtaaria, eli yhteensä yli 800 hehtaaria. Metsälain 
voimassaolon ulkopuolelle jäävä metsäinen alue lisääntyy siis noin 500 hehtaarilla. Kuvassa 
20 tämä puusto on kuvattu yksityisen ja julkisen maanomistuksen kanssa ja kuvassa 21 
kulttuuriympäristörajauksen kanssa. Valtaosa tästä puustosta sijaitsee yksityisellä maalla ja 
toisaalta merkittävä osa arvokkailla maisema-alueilla. Toimenpiderajoitusta ei ole 
kaavaluonnoksessa asetettu kyläalueille, joten näiden alueiden metsänhakkuiden laajuutta ei 
voi kunnan toimesta ohjata  ja seurauksena voi olla esimerkiksi maisemahaittoja naapureille.  

Metsälain mukaisten metsänkäyttöilmoitusten kautta kontrolloidaan myös toimia erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä (niin kutsutut METE-kohteet tai metsälakikohteet) sisältävillä 
metsäkuvioilla. Oheisessa kartassa (kuva 22) on kuvattuna POKE-alueen METE-metsäkuviot 
(yhteensä 40) ja niiden sijoittuminen suhteessa kaavaehdotuksen valmistelumateriaaliin. 
Kuvioista yhdeksän sijoittuu ainakin osittain avoimeksi maisematilaksi tai kyläalueeksi 
merkittyjen ruutujen sisälle. Muutama metsäkuvio on myös ainakin osittain muiden 
aluevarausmerkintöjen sisällä.  

Metsälain ulkopuolelle jääviä alueita ei koske laki metsätuhojen torjunnasta. Reunametsien 
voidaan katsoa olevan erityisen herkkiä metsätuhoille, eikä metsänomistajilla olisi lain mukaan 
velvoitetta torjua niitä vahingonkorvauksen uhalla. Myöskään korvaukset, joita on mahdollista 
saada hyvin laajojen tuhojen torjunnasta, jos Metsäkeskus tai Maa- ja metsätalousministeriö 
niihin määrää, eivät ole mahdollisia. Alueilla, joilla laki metsätuhojen torjunnasta ei ole 
voimassa, voi Ruokavirasto tosin toimeenpanna saastuneiden puiden poiston, jos kyseessä 
on tiettyjen karanteenilajien (esimerkiksi aasianrunkojäärä) leviäminen tai sen riski (Annikka 
Selander). Muuten viranomaisten keinoiksi jäävät tiedottaminen ja neuvottelu. Metsätuhojen 
leviämisestä voi muodostua suurta taloudellista haittaa naapurimaanomistajille, mutta myös 
virkistysmetsien menetyksiä. Muuttuva ilmasto todennäköisesti lisää metsätuhojen riskiä 
tulevaisuudessa. Maanomistajien haastattelujen perusteella Espoossa reunametsiä omistavat 
kuitenkin pääosin asuvat itse omistamiensa alueiden lähellä ja liikkuvat niillä aktiivisesti. Siten 
mahdolliset metsätuhotkin tulevat todennäköisesti huomatuiksi ja saastuneet puut poistetuiksi 
myös alueilta, joilla siihen ei lain määräämänä velvoiteta. Suuremman riskin metsätuhojen 
leviämisessä muodostavatkin todennäköisesti suojellut metsäalueet, joilta jo nyt on tiettävästi 
levinnyt erityisesti kirjanpainajaa läheisiin talousmetsiin. Hyvin metsäiset kyläalueet ovat 
tähänkin asti olleet metsälain ulkopuolella eivätkä metsätuhot ole tähän asti tiettävästi 
aiheuttaneet erityisiä ongelmia näillä alueilla.  
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Kuva 20: Espoon pohjois- ja keskiosien yleisaava-alueen maanomistusolot ja kaavaehdotuksen 
valmistelumateriaalissa avoimen maisematilan ja kyläalueiden sisälle jäävä puusto.  

 



   

  

49 

 

 

Kuva 21: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaalin kyläalue- ja 
avoin maisematila -merkintöjen sisälle jäävä puusto sekä kulttuuriympäristörajaukset.  

 

Kemera-tuet eivät ole mahdollisia metsälain ulkopuolelle jäävillä alueilla. Kemera-tukisummat 
ovat Espoossa kuitenkin pieniä, joten niillä voidaan katsoa olevan merkitystä lähinnä 
yksittäisten metsänomistajien näkökulmasta eivätkä tuet heidänkään tapauksessa ole 
vuosittaista tuloa tai muutoinkaan merkittävä tulonlähde. Toisaalta, jos tuottamattomat 
hakkuut edellyttävät maisematyölupaa, eikä niiden tekemiseen ole mahdollista saada tukea, 
voivat jotkin metsien hyvää kasvua tukevat toimet jäädä tekemättä lisääntyneiden 
kustannusten takia. Kemera-tuen tarve saattaa tulevaisuudessa myös kasvaa, koska metsä 
on Espoossa iältään vanhaa ja monin paikoin hakkuukypsää (kts. kuva 17). Avoimen 
maisematilan ja kyläalueiden sisälle jäävä metsäala on kuitenkin vähäistä verrattuna 
virkistysalueiksi merkittyihin metsiin, joille Kemera-tuen hakeminen on edelleen mahdollista.  
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Kuva 22: Kaavaehdotuksen valmistelumateriaalin mukaisia aluerajauksia ja metsäkuviot, jotka on 
luokiteltu metsälain mukaisiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi.  

 

Maisematyöluvasta mahdollisesti koituvat haitat ovat erilaisia avoimen maisematilan ja  
virkistysalueiden tapauksessa. Toimenpiderajoitus on voimassa olevissa kaavoissa jo 
asetettu arvokkaille kulttuuriympäristöille, eivätkä maanomistajat haastatteluiden perusteella 
ole kokeneet sen aiheuttavan suurta haittaa. Monikaan ei ollut joutunut arvioimaan 
luvanvaraisuutta, joten avoin maisematila -merkintä ja toimenpiderajoitetun peltoalueen 
maltillinen laajeneminen eivät aiheuta tässä mielessä suurta muutosta. 
Maisematyölupavaatimus myös puunkaadoille koettiinkin haastatteluissa suurempana 
ongelmana virkistysalueiden tapauksessa. Maisematyöluvan voimassaoloaika on useimmiten 
kolme vuotta, joka on metsätalouden kannalta hankala, kuten käy ilmi Tapio Oy:n 
Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä maisematyölupaan -
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raportista (Matila, Kotiharju & Tenhola 2015). Puukauppasopimukset ovat yleensä voimassa 
2– 3 vuotta ja siksi maisematyölupaa pitää osata hakea jo paljon ennen tarjousten pyytämistä, 
jotta se olisi vielä voimassa silloinkin, kun sen mukaisia hakkuita aletaan tehdä. 
Maisematyölupaan liittyy MRL:ssa kuitenkin korvausvelvoite tapauksessa, jossa lupa evätään, 
eikä maanomistaja voi käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Tällöin kunnan 
tai valtion on korvattava aiheutuneet vahingot.  

Maisematyöluvan suoria taloudellisia vaikutuksia voidaan karkeasti arvioida laskemalla 
mahdollinen yhden ajanhetken tuotto niiden alueiden puustolle, joilla MRL 128 §:n mukainen 
toimenpiderajoitus on voimassa. Uudistuskypsää metsikköä näillä alueilla on noin 350 
hehtaaria, josta yksityisessä maanomistuksessa on noin 240 hehtaaria. Käyttämällä 
kappaleessa 6.2. esitettyä laskentatapaa on arvio saatavalle (yksityisen maan) tuotolle 
runsaat kaksi miljoonaa euroa. Jos ajatellaan, että koko alalle pitäisi hakea maisematyöluvat, 
jäisivät niiden kustannukset karkeasti arvioiden alle 15 000 euroon.  

Alueilla, joilla metsälaki ei ole voimassa, ei hakkuista tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta. 
Näin ollen kaupungin täytyy maisematyölupaprosessin kautta lupaviranomaisena pohtia, onko 
toiminta metsätaloudellisesti ja ekologisesti kestävää vai huomioidaanko luvan 
myöntämisessä vain maisema-arvot. Kyläalueille ei toimenpiderajoitusta ole edes asetettu, 
joten valvontaa ei käytännössä ole lainkaan. Metsänkäyttöilmoituksia on tehty 
Metsäkeskuksen aineistojen perusteella avoimen maisematilan ja kyläalueiden alueilla varsin 
runsaasti (kuva 23).  

 

 

Kuva 23: Metsänkäyttöilmoitukset kaavaehdotuksen valmistelumateriaalin mukaisilla kyläalueilla ja 
avoimessa maisematilassa.  
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Kuva 24: Toimenpiderajoitusalueilla oleva puusto koko Espoossa sekä POKE-alueella nykytilanteen 
mukaan ja kaavaehdotuksen valmistelumateriaali huomioon ottaen.  

 

 

Kaupungin resurssien riittävyys lisääntyvien maisematyölupahakemusten käsittelyyn on 
huolettanut maanomistajia, mutta huoleen ei ole syytä. Koko Espoossa on voimassaolevissa 
yleiskaavoissa (lukuun ottamatta suojelualueita, koska ne eivät ole selvityksen piirissä) ja 
asemakaavoitetulla alueella MRL 128 §:llä toimenpiderajoitettua metsäalaa noin 6 770 
hehtaaria. Espoon pohjois- ja keskiosien alueella on voimassa olevien kaavojen mukaan 
toimenpiderajoitettua puustoalaa noin 2 700 hehtaaria. Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaehdotuksen valmistelumateriaalissa puustoa toimenpiderajoitusalueilla (mukana 
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asemakaavoitetut alueet, poisluettuna suojelualueet) taas on noin 3 500 hehtaaria eli lisäystä 
edelliseen on arviolta 800 hehtaaria (kuva 24). Maisematyölupia metsänhakkuisiin oli koko 
Espooseen haettu vajaan kolmen vuoden (2017, 2018 ja 2019 syyskuun puoliväliin 
mennessä) aikana 43, joista kahdeksan yksityisten maanomistajien toimesta (kappale 7.1.). 
Verrattuna koko Espoon puustoon ja haettuun maisematyölupien määrään voidaan karkeasti 
arvioida maisematyölupien määrän nousevan noin viidellä vuodessa, joka on määrällisenä 
lisäyksenä varsin pieni.  

Metsänhoitosuunnitelmat ja metsänkäyttöilmoitukset tehdään ja Kemera-tukia haetaan 
metsäkuvioiden mukaan. Olemassa olevista metsäkuvioista monet kuitenkin sijoittuvat 
kaavaehdotuksen valmistelumateriaalin mukaisessa tilanteessa useamman kaavamerkinnän 
alueelle (kuva 25). Tämä voi luoda metsänomistajien kannalta hankalia tilanteita.  

Kemera-tuen menetyksen voidaan nykytiedon valossa katsoa olevan ainoa selkeä 
tilanne, jossa kaavamerkinnöillä on vaikutusta maa- ja metsätalouden tukien 
saamiseen. Avoimessa maisematilassa pääasiallinen maankäyttö on peltojen viljely, eikä 
yleiskaavan merkintä vaikuta pinta-alaperustaisiin viljelijätukiin eikä maaseudun investointi-
tukiin tai ympäristösopimusten solmimiseen. Pinta-alaperustaisissa tuissa peltojen reunojen 
pitää olla kuitenkin puuttomia, joten maisematyöluvalla toimien rajoittaminen voi vaikuttaa 
tukipinta-alaan. Leader-tuen tapauksessa on mahdollista, että maaseuturajausta 
tulevaisuudessa muutetaan vedoten kaavamerkintöihin tai tuki jää saamatta, jos 
maaseutumaisen toiminnan ei nähdä varmasti jatkuvan tarvittavan viiden vuoden ajan. 
Yleiskaavamerkinnän vaikutus näihin tukiin voi siis olla välillinen. Leader-tukea ei kuitenkaan 
ole tarkoitettu suoranaisesti yksityisten henkilöiden elinkeinotoiminnan tukemiseen.  

Haastateltujen maanomistajien mukaan rakentamismahdollisuuksien väheneminen voi 
vaikuttaa merkittävästi yksittäisen alueen hoitoon. Vaikka voimassa olevien yleiskaavojen 
tilanteessakin rakennuspaikat maa- ja metsätalousalueilla olivat lähinnä teoreettisia, 
kaavaehdotuksen valmistelumateriaalissa niitä ei tule ollenkaan virkistysalueille ja avoimeen 
maisematilaan. Tämä voi maanomistajien mukaan vaikeuttaa sukupolvenvaihdoksia. Vaikka 
maa- ja metsätalous on monelle maanomistajalle elinkeino, on vielä tärkeämmässä roolissa 
suvun perinne ja sen jatkaminen. Tähän kuuluu myös asuminen alueella, ja jos se ei 
tulevaisuudessa ole mahdollista, voi jokin suku päättää lopettaa viljelyn tilallaan. Monilla 
maanomistajilla on jo nyt myös muita tulonlähteitä, joten jos viljelyä ja metsänhoitoa ei nähdä 
enää mielekkäänä, saatetaan siitä myös tästä syystä luopua. Nämä kehityskulut voivat johtaa 
peltojen metsittymiseen ja siten maisemahaittaan. 

Edellä kuvatun tilanteen ei voida kuitenkaan ainakaan peltojen tapauksessa sanoa olevan 
todennäköinen, sillä haastatteluissa tuotiin toisaalta esiin, ettei viljelytoiminnan lopettaminen 
ole suvun perinteen vuoksi vaihtoehto, vaikka se muuttuisikin kannattamattomammaksi. 
Monet viljelijät ostaisivat tai vuokraisivat mielellään jopa lisämaitakin, jos sellaisia olisi 
Espoossa tarjolla. Koska maa- ja metsätaloustoimintaa halutaan alueella nimenomaan jatkaa, 
ei virkistysalue- ja avoin maisematila -merkinnöistä pidetty. Maanomistajille ne luovat 
vaikutelman, että heidän elinkeinoaan ei arvosteta eikä ymmärretä, että maisemien säilyminen 
vaatii aktiivista maa- ja metsätaloutta. Merkintöjen ei koeta kuvaavan alueiden pääasiallista 
toimintaa. Erityisesti avoin maisematila -nimi nähtiin ongelmallisena, koska se kuvaa 
enemmän alueen erityispiirteitä eikä heidän elinkeinoaan. Kaavamerkintöihin liittyikin eniten 
niin sanottuja henkisiä vaikutuksia, eikä niitä pidä sivuuttaa kaavaehdotusta laadittaessa.  
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Kuva 25: Metsäkuvioiden leikkautuminen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen 
valmistelumateriaalin mukaisiin kyläalueisiin ja avoimeen maisematilaan. 

 

 

9.4. Avoimen maisematilan vaihtoehtoiset kaavamerkinnät  

Tässä kappaleessa käydään läpi vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja, joilla voitaisiin turvata 
mahdollisimman hyvin kaavassa sekä maa- ja metsätalouselinkeinojen toimintaedellytykset 
että kulttuuriympäristöjen arvot.  
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9.4.1. Maa- ja metsätalousalue ja muut rinnasteiset merkinnät   

Vaihtoehtona avoimelle maisematilalle, josta oli erityisesti annettu palautetta lausunnoissa ja 
mielipiteissä, pidetään kaavaluonnoksessa muilla alueilla käytettyä maa- ja metsätalous-
aluetta. Lisäksi on pohdittu muita M-alkuisia maa- ja metsätalouteen rinnasteisia merkintöjä 
kuten Maatalousalue (MT) ja Maisemallisesti arvokas peltoalue (MA). Näille alueille voisi 
edelleen asettaa MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupavelvoitteen vain muiden 
toimenpiteiden kuin puunkaatojen osalta, jolloin reunametsien ja metsäsaarekkeiden 
säilymistä ei voida turvata kunnan toimesta mitenkään.  

M-aluevarausmerkintöjen alueella metsälaki on voimassa. Näin ollen juridisia ongelmia 
mahdollisten metsätuhojen ehkäisemisen kanssa ei pitäisi tulla ja Kemera-tuet ovat 
mahdollisia. Metsäkeskus valvoo metsien hoitoa metsänkäyttöilmoitusten avulla, mutta 
maisema-arvojen vaaliminen ei sisälly arviointiin. Metsänhoidon suunnittelu siten, että 
maiseman erityispiirteet tulevat huomioiduksi jäisi siis käytännössä maanomistajan, hänen 
valtuuttamansa metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyritysten arvostusten varaan. Tämän 
voidaan katsoa olevan ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslaissa osoitettujen yleiskaavan 
sisältövaatimusten kanssa, jotka velvoittavat maisema-arvojen turvaamiseen. 

Maa- ja metsätalousalue-merkintään voisi liittää mukaan kuitenkin ilmoitusvelvollisuuden 
määrätylle viranomaiselle maisemaa muuttavista puunkaadoista. Tällä viranomaisella pitäisi 
olla tarvittavat resurssit ja osaaminen tehdä ilmoituksiin vastineet, mutta maanomistajalla ei 
olisi juridista velvoitetta toimia vastineen mukaisesti. Hyötynä voidaan nähdä, että kunta saisi 
toimista ajantasaisen tiedon ja voisi tarvittaessa käynnistää neuvotteluita tai lisätä ohjeistusta 
maisema-arvot huomioivasta metsätaloudesta.  

9.4.2. M/s (Maa- ja metsätalousalue, jolla ympäristö säilytetään)  

Yhtenä vaihtoehtona rajoittaa tai tehdä puunkaadoista luvanvaraisia myös yleiskaavan maa- 
ja metsätalousalueilla on suojelumääräyksen käyttäminen. Esimerkiksi avohakkuiden 
tekemistä voitaisiin rajoittaa maisemansuojelullisin, kulttuurihistoriallisin ja virkistyskäytön 
edellytysten turvaamiseen liittyvin perustein. Suojelumääräyksen asettaminen vaatii kuitenkin 
tarkempaa pohdintaa sen osalta, muodostuuko kaavaratkaisusta kohtuutonta haittaa 
maanomistajille, koska suojelumääräyksiin ei liity MRL:n mukaista lunastus- ja korvaus-
velvollisuutta. Käytännössä suojelumääräyksen alaisten alueiden pitäisi olla suhteellisen 
pieniä pinta-alaltaan.  

Suojelumääräykseen piiriin kuuluvat toimenpiteet pitäisi myös pystyä kuvaamaan kaava-
määräyksessä riittävän tarkasti, jotta maa- ja metsätaloustoiminta olisi edelleen mahdollista. 
Esimerkiksi myrskytuhojen raivaukset ja normaaliin metsänhoitoon kuuluvat pienemmät, 
maisemakuvaan sopivat toimet voisivat olla rajattu sen ulkopuolelle. Jos suojelumääräyksestä 
olisi jostakin syystä tarvetta poiketa, se edellyttäisi poikkeamispäätöksen hakemista. 
Poikkeamispäätöksen kustannukset ovat Espoossa tätä kirjoitettaessa (2019) kiinteä 900 
euroa hyväksytyltä hakemukselta. Naapurin kuulemisten hinta on sama 200 euroa kuultavalta 
kuin maisematyöluvankin tapauksessa, jos kaupunki hoitaa kuulemisen. Naapurit voi kuulla 
myös itse, mutta poikkeamispäätöshakemuksen tapauksessa kuuluttaminen ei riitä. 
Poikkeamispäätös tulee halvemmaksi kuin maisematyölupa vasta, jos alue, jolle lupaa 
haetaan, on suurempi kuin 13 hehtaaria. Tällöin kyseessä on Espoon mittakaavassa kuitenkin 
jo poikkeuksellisen laaja hakkuualue.  
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10. Päätelmiä 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnoksen suurimmat haasteet maa- ja 
metsätalouden toimintaedellytysten kannalta ovat metsätalouskäytössä olevat metsäalueet, 
jotka jäävät metsälain ulkopuolelle. Oman monimutkaisuutensa luo kaavan ruutumuotoinen 
esitystapa, joka aiheuttaa haasteita pääasiassa metsälain rajautumisen tiukan tulkinnan takia: 
puustoa voi jäädä vain visuaalisen esitystavan takia metsälain ulkopuolelle. Yleiskaavan 
aluerajauksia ei tulisi kuitenkaan koskaan tulkita yksityiskohtaisesti. Puustoa sellaisten 
merkintöjen alueilla, joilla metsälaki ei ole voimassa, on erityisesti avoimen maisematilan 
reunametsissä ja metsäsaarekkeissa sekä kyläalueiden sisälle jäävillä metsäalueilla.  

Riskinä ovat mahdolliset metsätuhot, joiden hallinta voi olla haastavaa, jos laki metsätuhojen 
torjunnasta ei ole voimassa. Metsien ja avointen alueiden reunavyöhykkeiden voidaan katsoa 
olevan erityisen herkkiä hyönteishaitoille ja nämä riskit ovat ilmaston lämmetessä muutenkin 
kasvussa. Vaikka maanomistajat käyttävät alueitaan aktiivisesti ja heidän voidaan olettaa 
pitävän niistä hyvää huolta, ei tämän haitan merkitystä pidä aliarvioida. Mahdollisuutta 
korvauksiin metsätuhojen takia vaurioituneen puuston poistamisesta ei ole alueilla, jotka eivät 
ole metsälain piirissä, millä on tietenkin taloudellista merkitystä. 

Maatalouden tukien osalta  Kemera-tuki on ainoa, johon kaavamerkinnöillä on selvästi 
vaikutusta. Kemera-tukien menetys pienillä metsäaloilla ei kuitenkaan muodosta suurta 
haittaa, koska Espooseen kokonaisuutena ohjautuvat tukisummat ovat hyvin maltillisia ja 
tähänkin mennessä ne ovat ohjautuneet pääosin alueille, jotka ovat jatkossakin jäämässä 
metsälain piiriin. Muihin maa- ja metsätalouden tai maaseutualueen tukiin ei yleiskaava-
luonnoksella voida katsoa olevan merkittävää vaikutusta. Yhtenä vaihtoehtona, jos avoin 
maisematila -merkintä halutaan säilyttää, voisi olla liitekartta, jossa metsäalueet on rajattu 
tarkemmin. Tulisi kuitenkin olla varmuus siitä, että liitekarttaa todellisuudessa käytetään 
tulkinnan apuna Metsäkeskuksen toiminnassa. Kaavaehdotusta valmisteltaessa on ainakin 
suositeltavaa pyrkiä minimoimaan avoin maisematila -merkinnän alueille osuva puusto, jos se 
on mahdollista vaihtoehtoisesti merkitä esimerkiksi virkistysalueeksi.  

Alueilla, joilla metsälaki ei ole voimassa, ei metsänkäyttöilmoituksen kautta voida kontrolloida 
lain mukaisten erityisten tärkeiden elinympäristöjen (METE-kohteet) asianmukaista 
huomioimista. Tämä pitäisi tehdä kunnan maisematyölupaprosessin kautta. Kaava-alueen 
METE-kohteita ei ole paljon, joten niiden sijoittumiseen M- tai V- merkintöihin vertautuville 
alueille on kaavaehdotuksen suunnittelussa tavoiteltavaa. Kyläalueille ei luonnosvaiheessa 
ollut asetettu toimenpiderajoitusta, joten hakkuita näillä alueilla ei voida kontrolloida lainkaan, 
koska metsänkäyttöilmoituskaan ei ole tarpeen. Toimenpiderajoituksen lisäämistä 
kyläaluemerkintään kannattaisikin ehdotusvaiheessa pohtia. 

Avoin maisematila -merkintää on perusteltu pääosin kulttuurimaisemien ja muiden 
arvokkaiden alueiden suojelemisella. Kuitenkin avoimeksi maisematilaksi oli 
kaavaehdotuksen valmistelumateriaalissa (24.6.2019) osoitettu sellaisiakin kohteita, jotka 
eivät olleet nousseet esiin laadituissa kulttuuriympäristöinventoinneissa. Arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ulkopuolisille alueille on metsätalouden näkökulmasta suositeltavaa 
osoittaa jokin muu merkintä. Maanomistajien voisi olla helpompi hyväksyä merkintä, jos se on 
johdonmukaisesti perusteltu kulttuuriympäristöillä ja se tukee perinteisten elinkeinojen 
harjoittamista alueella. Sukutilojen ylläpitämisen voidaan katsoa olevan myös tärkeä osa 
alueen kulttuurihistoriaa ja siten maanomistajien esiin tuomat huolet on hyvä ottaa 
valmistelussa huomioon. Tämä koskee myös asuinrakentamismahdollisuuden menetystä, 
joka saattaa maanomistajien näkemysten mukaan vaikeuttaa sukupolvenvaihdoksia. 
Osoittamalla avoimen maisematilan merkintään rakentamismääräys voitaisiin näitä haittoja 
helposti ehkäistä. 
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Metsien osoittamista virkistysalueiksi voidaan pitää perusteltuna ottaen huomioon MRL 128 
§:n muutos ja ekologisten yhteyksien turvaamisen tarve sekä MRL 39 §:n 2 momentin 
kohdassa 9 edellytetty virkistysalueiden riittävyyden huomioon ottaminen yleiskaavoja 
laadittaessa. Metsätalouden harjoittaminen on alueilla edelleen mahdollista ja metsälain ja 
siihen linkittyvien lakien voimassaolon kanssa ei ole ongelmia. Toimenpiderajoituksen ei voida 
senkään katsoa olevan kohtuuton haitta, koska läheskään kaikki toimenpiteet eivät edellytä 
lupaa. Ympäristöministeriön mukaan vain erittäin poikkeuksellisesti kaupungin lunastus-
velvollisuus astuisi voimaan tilanteessa, jossa maa- ja metsätalousalueita on merkitty 
yleiskaavalla V-merkinnällä.  

Haasteet ovat suurempia avoin maisematila -merkinnän kohdalla. Yhtenä vaihtoehtona 
hälventää maanomistajien huolia maisematyöluvasta olisi laatia yhteistyössä heidän ja 
soveltuvien viranomaisten kassa ohjeistus siitä, miten avoimen maisematilan alueilla olevaa 
metsää pitäisi hoitaa ja mitkä toimet ovat maisematyöluvan alaisia. Jos tästä merkinnästä taas 
päätetään kaavaehdotuksessa luopua, on suositeltavin vaihtoehto merkitä arvokkaita alueita 
merkinnällä M/s, jolloin suojelumääräys on voimassa. Tämä edellyttäisi kuitenkin merkittäviä 
muutoksia kaavan ruutuihin, koska luonnoksenmukaiset avoin maisematila -alueet ovat liian 
suuria suojelumerkinnän alaisiksi kohteiksi. Suojelumääräys on varsin raskas ohjauskeino ja 
se pitäisi osoittaa alueellisesti kohdennetummin metsäsaarekkeisiin ja reunametsiin, mikä 
taas on ristiriidassa kaavan yleispiirteisen, ruutumuotoisen esitystavan kanssa. Suojelun 
alaiset toimenpiteet (kuten tietynkokoiset avohakkuut) pitäisi myös määritellä riittävän tarkasti. 
Lisäksi tulisi pohtia, miten muita nyt avoimeksi maisematilaksi merkittyjä alueita, kuten 
golfkenttiä, merkitään.  
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