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”Maalaismaisemaa en saata unohtaa”  
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• Maisemansuojelun tausta Suomessa 
• Maisema-alueiden päivitysinventointi 
• Mitä tämän jälkeen? 
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Maisemansuojelun taustaa 

• Maiseman kansallistamisen traditio  
1800-luvulla (taiteet) 

• Kuva-aineiston popularisointi 
(maisemakuvasarjat, maisemamatkailu) 

• Tieteen maisemat 
• Luonnonsuojelutoiminnan alku 
• Kansallispuistot 1938 



J. G. Granö: Puhdas maantiede 1930 





Suomen maantieteelliset alueet, 1932 
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Maisematoimikunnan mietintö 1980 (MMM) 
• Työ alkoi 1977 
• 1) maiseman ja maisemansuojelun yleinen tarkastelu; 2) maiseman kehityksen, 

tilan ja suojelutarpeen tarkastelu; 3) maisemansuojelun kehittäminen 
• maisema = ”ihmisen näkemä osa fyysisestä ympäristöstä” 
• suojelun tavoitteet: visuaaliset, kulttuurihistorialliset, luonnonsuojelulliset, 

opetukseen ja tutkimukseen liittyvät arvot 
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Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993 (YM) 

• Työ alkoi 1986 
• Tavoitteena kartoittaa arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueet, 

niiden hoitotavat ja hoidosta aiheutuvat kustannukset 
• Inventoinnit seutukaavaliittojen kanssa 
• Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat alueet 
• Perinnemaisemat ja maisemanähtävyydet 
• Hoidon periaatteet ja maisemansuojelu lainsäädännössä 
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• 27 maisemaa eri puolilta Suomea 
• Maaseutu-, kaupunki- ja luonnonkohteita 
• Symbolinen arvo 
• Keskustelun ja kiinnostuksen herättäjiä 

 

Kansallismaisemat (1994) 
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Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema- 
alueiden päivitysinventointi (2009->) 
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Visuaalinen maisemaseuranta, 
Tapio Heikkilä, 2007 
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• MRL 1999, luonnonsuojelulaki 1996 
• valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Eurooppalainen 

maisemayleissopimus (2005) 
• RKY-päivitys 2009 
• Vanhojen alueiden maisema-arvojen tarkistaminen, luokitusten arviointi 
• MAPIO-ryhmä (YM [LYMO, RYMO], SYKE, ELY:t, MMM, Museovirasto, 

Metsähallitus, maakuntien liitot) 
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• luonto, luontoarvot, luonnon monimuotoisuus 
• luonnonpiirteiden edustavuus, alkuperäisyys 
• maiseman historiallisuus ja jatkuvuus 
• kulttuuripiirteiden edustavuus 
• symboli- ja identiteettiarvot 
• alueen elinvoimaisuus ja nykyinen toimivuus 
• maisemakuvan yhtenäisyys ja eheys 
• maisemakuvan vaihtelevuus ja monipuolisuus 
• maisemakuvan vaikuttavuus 
• maisemakuvan erityispiirteet 
• maisemahäiriöt ja uhkatekijät 
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• ELY:t -> inventointien toteuttaminen maakunnallisella tasolla, raportin 
valmistelu (ja mahdollinen kuuleminen ja tiedotus), raportin esittely,  
raportin korjaaminen MAPIO:n kommenttien perusteella 

• YM -> SOVA ja valtakunnallisen esityksen valmistelu 2014 -> kuuleminen 
maakunnissa -> valtioneuvostoesityksen valmistelu -> 
ministeriökuuleminen -> esitys valtioneuvostolle 

• Valtioneuvoston päätös 2015 
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Maisemanhoidon uudet tuulet 

• Maisemanhoitoalueet 
• Kansalliset kaupunkipuistot 
• Eurooppalainen maisemayleissopimus 
• Kulttuuriympäristöstrategia 
• Perinnebiotooppi-inventointi 
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Maisemanhoitoalueet 

• luonnonsuojelulaki, 32 § 
• kolme valtakunnallista, kaksi 

maakunnallista, uusia 
perusteilla 
 
 
 
 
 

• aloite kunnalta tai 
kyläyhteisöltä – 

• hoito- ja käyttösuunnitelma 
• talkoita, tietoisuutta, 

matkailutoimintaa 
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• Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020  
• Tausta hallitusohjelmassa 
• Mahdollisuus, kestävä kehitys, hyvä hallinto 
• Muutoksen arviointi ja ennakointi (globaalista paikalliseen) 
• Yhteiskunnallinen keskustelu, (kulttuuri)ympäristökasvatus 
• Ohjelmien ja inventointien ohjaus, lainsäädäntö 
• 30 toimenpide-ehdotusta 
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