Valtioneuvoston päätös
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman valtakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita koskevan inventoinnin korvaamisesta uudella inventoinnilla

ASIA
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnin korvaaminen uudella niin, että
valtioneuvoston 5.1.1995 antaman valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja maisemanhoidon kehittämistä koskevan periaatepäätöksen mukaisen alueluettelon sijasta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana inventointina käytetään vuonna 2021 valmistunutta inventointia Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021).
LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999, MRL) 3 luvussa. Lain 22 §:n mukaan tavoitteista päättää valtioneuvosto, ja ne voivat koskea muun ohessa asioita, joilla on merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. Voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on hyväksytty valtioneuvoston päätöksellä 14.12.2017.
Valtion viranomaisten tulee MRL 24 §:n 1 momentin mukaan ottaa toiminnassaan huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteuttamista. Lisäksi valtion viranomaisten on arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. Lain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön
suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan alueidenkäytössä huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Päätöksen mukaan luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kestävä
käyttö toteutuu turvaamalla niiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus. Suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu päätöksen mukaan viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja valtakunnallisesti
merkittäviä arkeologisia kohteita. Valtioneuvosto voi päättää valtakunnallisten inventointien
korvaamisesta uusilla inventoinneilla.
Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettuna valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskevana inventointina on tähän asti toiminut 5.1.1995 annetun valtakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita ja maisemanhoidon kehittämistä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen
liitteen mukaiset 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Periaatepäätöksen antamisen jälkeen maaseudun kulttuurimaisemat ovat muuttuneet ja niistä on kertynyt uutta näkemyksellistä tietoa. Maisemiin vaikuttavat kansalliset, alueelliset ja paikalliset ilmiöt yhdessä
ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisen kaltaisten maailmanlaajuisten kehityskulkujen kanssa ovat lisänneet tarvetta ymmärtää maiseman muutosta ja vahvistaa
ajan tasalla olevaa tietopohjaa. Tämän päätöksen kohteena olevalla valtakunnallisesti arvok-

kaiden maisema-alueiden inventoinnilla on selvitetty kulttuurimaisemien nykyistä tilaa ja kerätty maisemia koskevaa valtakunnantasoista ajankohtaista tietoa alueidenkäytön suunnittelun
tueksi. Inventoinnin päivittämisen tarvetta ovat lisänneet myös 1990-luvun lopulla ja 2000luvulla toteutetut alueidenkäyttöä ohjaavan lainsäädännön muutokset, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin (RKY) päivitys 2009 sekä kasvanut tarve varmistaa maisemaan liittyvien suunnitteluvelvoitteiden ja tukien oikeudenmukainen
kohdentuminen. Inventointi vastaa lisäksi Euroopan neuvoston laatiman Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen (2000/2006) tavoitteisiin.
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN 2021 INVENTOINNIN VALMISTELU
Inventoinnin kohteena on ollut koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Inventointia ohjasi ympäristöministeriön 21.5.2010 asettama maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO), jossa oli edustus ympäristöministeriöstä, maaja metsätalousministeriöstä, Metsähallituksesta, Museovirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksista (ELY-keskus) ja maakuntien liitoista.
MAPIO ohjasi inventointia valtakunnallisesti, käsitteli alueellisten inventointien tulokset ja
laati valtakunnallisen yhteenvedon.
Varsinaiset inventointityöt toteutettiin hankepohjaisesti maakunnittain pääosin vuosina 2010–
2014. Inventointien toteutuksesta vastasivat pääosin ELY-keskukset, ja niitä koordinoivat alueelliset ohjausryhmät, jollaisina toimivat usein maakunnalliset kulttuuriympäristötyöryhmät.
Inventoinnin aikana järjestettiin sidosryhmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tiedotettiin inventoinnista myös ympäristöministeriön ja ELY-keskusten sähköisissä tiedotuskanavissa ja inventointeja varten perustetulla internetsivustolla. Inventoinnista järjestettiin kaksi lausunto- ja
kuulemiskierrosta vuosina 2016 ja 2020. Ympäristöministeriö on valmistellut lausunto- ja
kuulemiskierroksilla saadun palautteen sekä täydentävien selvitysten pohjalta esityksen uudeksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinniksi.
Ympäristöministeriö varasi ennen valtioneuvoston päätöksentekoa muille ministeriöille tilaisuuden antaa lausuntonsa siitä, onko esitys uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemaalueiksi valmisteltu asianmukaisesti niin, että asiassa voidaan antaa valtioneuvoston päätös.
Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö totesivat lausunnoissaan, että niillä ei ollut lausuttavaa esityksestä. Maa- ja metsätalousministeriö kiinnitti
lausunnossaan huomiota muun muassa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnin oikeusvaikutusten täsmällisen kuvauksen tarpeeseen sekä lausunto- ja kuulemiskierroksilla saadun palautteen huomioimiseen. Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu päätöksen jatkovalmistelussa. Saaduissa lausunnoissa ei esitetty esityksen valmisteluprosessiin
liittyviä huomautuksia.
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN 2021 INVENTOINNIN SISÄLTÖ
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) sisältää 186 aluetta aluerajauksineen ja -kuvauksineen, kun vuodelta 1995 peräisin oleva alueluettelo on sisältänyt 156 aluetta.
Vuoden 2021 alueluettelo on suurelta osin sama kuin vuonna 1995, mutta noin 20 aluetta on
poistettu ja noin 50 aluetta ovat uusia. Joitain alueita on yhdistetty ja joitain on erotettu omiksi
alueikseen. Huomattava osa uusista alueista sijaitsee Ylä-Lapissa, jonka maisemien inventoinnissa on otettu ensimmäistä kertaa laajamittaisesti huomioon saamelaiset kulttuuri- ja elinkeinomaisemat. Noin 20 aluetta on poistettu, koska niiden maisemallinen arvo on kärsinyt esi2

merkiksi elinkeinorakenteen muutoksista tai autioitumisesta, tai koska niiden olennaiset maisema-arvot otetaan huomioon rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin kohteina. Lisäksi
on tehty useita rajausmuutoksia maisemallisin perustein tai maankäytön muutoksien takia.
Vuoden 2021 inventoinnissa on tarkasteltu elinvoimaisia, luonnon- ja kulttuuriarvoiltaan monipuolisia maaseudun kulttuurimaisemia, jotka ilmentävät poikkeuksellisen edustavasti maisemamaakunnalleen ja -seudulleen ominaisia maisemapiirteitä. Inventointiin sisältyy myös muiden alkutuotannon elinkeinojen, kuten saaristoelinkeinojen, erätalouden, metsätalouden sekä
poronhoidon ja muiden saamelaiselinkeinojen kulttuurimaisemia. Maisema-alueisiin sisältyy
lisäksi nähtävyyden luonteisia historiallisia matkailukohteita ja kulttuurisesti merkittäviä luonnonmaisemakokonaisuuksia. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) antaa laajan ja edustavan kokonaiskuvan maaseudun kulttuurimaisemien piirteistä. Nämä maisema-alueet ovat suomalaisten kulttuurimaisemien parhaimmisto. Niiden arvot perustuvat alueiden luonnonpiirteisiin ja siihen kulttuuriperintöön, joka on syntynyt ihmistoiminnan vaikutuksesta, perinteisten elinkeinojen ja muun maankäytön tuloksena. Maisemiin sisältyy historiallisten ja nykyajan piirteiden jatkumo, jonka säilyminen edellyttää tietoisuutta maiseman arvoista sekä valmiutta huolehtia niistä maisemanhoidon, suunnittelun ja elinkeinotoiminnan
avulla. Yksityiskohtaiset tiedot maisema-alueista ovat nähtävissä ympäristöhallinnon Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) verkkosivuilla.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Inventoinnin valmistelun yhteydessä on selvitetty suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki, 200/2005) 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla inventoinnin ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten lisäksi on arvioitu muun muassa taloudellisia
vaikutuksia, viranomaisvaikutuksia ja vaikutuksia alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen. Suurin osa päivitetyistä maisema-alueista sisältyy jo nykyiseen vuodelta 1995
peräisin olevaan maisema-alueiden inventointiin. Uusia alueita, joita vaikutukset vuoden 2021
inventoinnin johdosta koskisivat, on noin neljäsosa kaikista alueista.
Vaikutus viranomaisten toimintaan
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan valtion viranomaisten on otettava valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet huomioon, edistettävä niiden toteutumista ja arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. Lisäksi säännöksen mukaan
alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Koska tämän päätöksen mukainen inventointi toimii valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tarkoitettuna valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskevana inventointina, sillä on MRL 24 §:n mukainen
vaikutus viranomaisten toimintaan. Inventointi on viranomaistoiminnassa hyödynnettävää
lähtöaineistoa.
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskevan inventoinnin korvaamisesta ajantasaisella inventoinnilla voidaan katsoa olevan viranomaistoimintaa selkeyttävä ja helpottava vaikutus, kun viranomainen voi pohjata toimintansa ja päätöksensä ajantasaiseen valtakunnallisia
maisema-arvoja koskevaan tietovarantoon.
Taloudelliset vaikutukset
Itse inventoinnilla ei katsota olevan suoria taloudellisia vaikutuksia. Välillisiä myönteisiä vaikutuksia on valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tavoitteella tukea maaseudun
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elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä muun muassa parantamalla maatalouden ja matkailuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytyksiä. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
status saattaa edistää myös esimerkiksi erilaisten tuki-, korvaus- tai avustusinstrumenttien
hyödyntämistä sekä kannustaa alueiden asukkaita ja yrittäjiä luomaan uutta alueiden erityisarvoon perustuvaa elinkeinotoimintaa. Alueiden käytössä perustavoitteena on maisema-alueiden
arvojen turvaaminen tavanomaisin keinoin, hyvän hoidon ja hallitun muutoksen kautta. Alueen sisältyminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointiin voi kaavoituksen tai valtion viranomaisten päätösten kautta aiheuttaa taloudelliselle toiminnalle rajoittavia tai ohjaavia vaikutuksia.
Vaikutukset ympäristöön
Merkittävimmät myönteiset ympäristövaikutukset kohdistuvat kulttuuriympäristön historiallisten piirteiden ja muiden maisemallisten arvojen säilymiseen ja kohenemiseen sekä maisemanhoidon käytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi maisema-alueiden arvojen säilyttämisellä voidaan
vaikuttaa alueiden asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen myönteisesti.
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS
Valtioneuvosto päättää, että Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) on
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu valtakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita koskeva inventointi. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(VAMA 2021) korvaa aiemman inventoinnin.
PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022.
Tämän päätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä tämän päätöksen estämättä 31.8.2022 mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen
tämän päätöksen voimaantuloa. Tämän päätöksen voimaan tullessa valmisteltavana oleva muu
päätös tai toimenpide voidaan tämän päätöksen estämättä tehdä 31.8.2022 mennessä.
Helsingissä 18.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Hallitussihteeri Piia Kähkölä
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