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Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
• Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) ovat suomalaisten
kulttuurimaisemien parhaimmisto. Ne antavat laajan ja edustavan
kokonaiskuvan maaseudun kulttuurimaisemien piirteistä.
• VAMA-alueiden arvot perustuvat alueiden luonnonpiirteisiin ja siihen
kulttuuriperintöön, joka on syntynyt ihmistoiminnan vaikutuksesta, perinteisten
elinkeinojen ja muun maankäytön tuloksena.
• Inventoinnissa tarkasteltiin:
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•

elinvoimaisia, luonnon- ja kulttuuriarvoiltaan monipuolisia maaseudun kulttuurimaisemia,
jotka ilmentävät poikkeuksellisen edustavasti maisemamaakunnalleen ja -seudulleen
ominaisia maisemapiirteitä.

•

tietyille elinkeinoille, kuten mm. saaristoelinkeinoille, erä- ja metsätaloudelle sekä
poronhoidon ja saamelaiselinkeinoille tyypillisiä maisemallisia kokonaisuuksia.

•

maisema-alueisiin sisältyy lisäksi nähtävyyden luonteisia historiallisia matkailukohteita ja
kulttuurisesti merkittäviä luonnonmaisemakokonaisuuksia.
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Valtioneuvoston päätös VAMA 2021-alueista
• Valtioneuvosto on 18.11.2012 päättänyt valtakunnallisesti arvokkaista
maisema-alueista.
• Päätös tarkoittaa, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
(MRL 24§) tarkoittamana inventointina käytetään vuonna 2021
valmistunutta inventointia
•

Korvaa aiemman valtioneuvoston maisema-alueita ja maisemanhoidon kehittämistä
koskevan periaatepäätöksen alueluettelon 5.1.1995.

• Päätös tulee voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2022.
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•

Päätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen
estämättä 31.8.2022 mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville
ennen päätöksen voimaantuloa.

•

Päätöksen voimaan tullessa valmisteltavana oleva muu päätös tai toimenpide voidaan
tämän päätöksen estämättä tehdä 31.8.2022 mennessä.
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Pohjois-Pohjanmaan VAMA 2021-alueet

Uudet valtakunnalliset maisema-alueet on
korostettu alleviivauksella
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Linkki: Arvokkaat maisema-alueet –karttasovellus
Aluerajaukset ovat ladattavissa avoimena paikkatietoa ymparisto.fi –sivustolla: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet

VAMA 2021 –inventointi…
• Maiseman arvot on kuvattu
inventointiraportissa kohteittain
• Kuvaus kohteen maisemakuvasta sekä
luonnon- ja kulttuuripiirteistä

• Toimii lähtökohtana valtakunnallisen
arvon määrittämiselle
• muutosta arvioidaan suhteessa näihin
inventoituihin arvoihin

• Lisäksi aluerajauksen kuvausta ja
kartta
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VAMA Pohjois-Pohjanmaa (pdf, 11 MB) (inventointiraportti)
Raportti ladattavissa kokonaisuudessaan ymparisto.fi –sivustolla:
https://www.ymparisto.fi/fifi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet

VAMA 2021 –inventointi…
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VAMA 2021 –inventointi.
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VAMA –alueiden huomioon ottaminen 1/2
• Valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
ovat yksi MRL:n valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT) koskevassa
päätöksessä tarkoitettu inventointi.
• Maakunta- ja kuntakaavoituksessa on huolehdittava VAT:n huomioon ottamisesta siten,
että edistetään niiden toteuttamista
• Valtion viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan VAT:t huomioon ja edistää niiden
toteuttamista

• Merkittävät vaikutukset tulee selvitettäväksi ja arvioitavaksi kaavoituksessa
kaavojen sisältövaatimusten kautta
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• Maakuntakaavan ja yleiskaavan yhtenä sisältövaatimuksena on maiseman vaaliminen
• Tuulivoimayleiskaavaa laadittaessa on erityisten sisältövaatimusten (MRL 77 b §)
mukaan huolehdittava mm. siitä, että tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö
sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.
• Asemakaavan yhtenä sisältövaatimuksena on, että rakennettua ympäristöä ja
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.

VAMA –alueiden huomioon ottaminen 2/2
• Kaavoitusviranomaiset harkitsevat kussakin tapauksessa, millainen
alueidenkäyttö soveltuu maisemaan ja täyttää muutoinkin lain vaatimukset

• MRL:n mukaan lupaharkinnassa tulee huomioitavaksi:
• Rakentamisen soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan (MRL 117 §)
• Suunnittelutarvealuetta koskevien erityisten lupaedellytysten mukaan se, että
rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta mm. erityisten
luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä (MRL 137 §) sekä
• Poikkeamisharkinnassa se, ettei poikkeaminen haittaa kaavoitusta tai johda
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §)
• Haittaa kaavoitukselle arvioidaan välillisesti myös kaavojen sisältövaatimusten kautta,
jolloin maisemalliset arvot tulevat huomiotaviksi

• Lisäksi valtakunnalliset arvot voivat tulla huomioitaviksi muuhun
lainsäädäntöön liittyvissä menettelyissä (mm. YVA, luonnonsuojelulaki)
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Tuulivoima ja valtakunnalliset maisema-arvot 1/2
• Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksen mukaan valtakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet ja merkittävät kulttuuriympäristöt ovat
pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle soveltumattomia alueita
• VAMA-alueet kannattaa ottaa huomioon jo hankesuunnitteluvaiheessa ja niihin varata
vaikutusten kannalta riittävät suoja-alueet
• Maisema-arvot voivat muodostaa hankkeen toteuttamiselle esteen

• Jos tuulivoimalalla tai tuulivoimahankkeella voi olla vaikutusta
valtakunnallisiin maisema-arvoihin:
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• Lähtökohtana on, että vaikutukset arvioihin arvioidaan huolellisesti inventoinnissa
mainittuihin arvoihin ja maiseman ominaispiirteisiin nähden arvioiden, eikä hanke saa
oleellisesti heikentää valtakunnallisia arvoja (tulee sopeutua)
• Maisemallinen arvo yleensä lisää kohteen herkkyyttä vaikutusarvioissa
• Valtakunnalliset maisema-arvot voivat edellyttää tavanomaisesta poikkeavaa tai
laajempaa selvittämistä (esimerkiksi tarkempaa arviointia tai useita havainnekuvia)
• Tärkeää arvioida myös hankkeen sähkönsiirron ja toteuttamista edellyttävien muiden
muutosten vaikutukset (esim. maanotto, tiestö, pystytysalueet)

Tuulivoima ja valtakunnalliset maisema-arvot 2/2
• Vaikutusta arvioitaessa voi kiinnittää huomiota esimerkiksi
• Hankkeen sijoittumisella suhteessa maisema-alueeseen (esim. sijainti suhteessa
erityisen arvokkaisiin tai maisemalle luonteviin näkymäsuuntiin tai rajaaviin tekijöihin)
• Maisema-alueen luonteeseen (esim. erämainen / agraari) ja pääasiallisiin arvoihin
(luonnonympäristö / kulttuurimaisema, nähtävyys) ja näiden merkittävyyteen
• Hankkeen suhteeseen alueen maisemalliseen merkitykseen (esim. nähtävyydet,
kansallismaisemat) tai käyttöön (esim. maiseman ominaispiirteitä hyödyntävät
virkistys- tai retkeilyalueet ja reitit, suojelualueet)
• Maisema-arvojen yhtenäisyyteen, alkuperäisuuteen ja kerroksellisuuteen (mm. siihen
onko vaikutusalueella monipuolista, erityisen arvokasta tai yhtenäistä ympäristöä)
• Maisema-alueen laajuuteen ja muotoon

• Arvokkaiden maisema-alueiden läheisyydessä eri hankkeiden
yhteisvaikutusten arvioinnin merkitys korostuu
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• Vaikka VAMA-alueen vaikutuspiirissä olisi jo toteutettu tuulivoimaloita, ei maisemaalueen vaikutuspiiriin välttämättä voida sijoittaa lisää tuulivoimaa tai laajentaa
olemassa olevia tuulivoimahankkeita

Ohjeistuksia ja lisätietoa
Maisema - Opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun
ProAgria Etelä-Suomi ry, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, 2016
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https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/atta
chment/maisemaopas_korjattu_2018_pieni.pdf
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Ohjeistuksia ja lisätietoa
Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla.
Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi
2013–2015, Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:86

Arki arvokkaalla maisema-alueella.
Maakuntakaavan tulkintaopas, PohjoisPohjanmaan liiton julkaisu B:90

Aineistot ladattavissa Pohjois-Pohjanmaan
liiton sivuilta: https://www.pohjoispohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaava/2vaihemaakuntakaava-lainvoimainen/
Suoralinkki inventointiin: linkki
Suoralinkki tulkintaoppaaseen: linkki
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Lisätietoja
Inventointiaineisto:
• Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021)
Periaatepäätös ja opas arvokkaiden alueiden suunnitteluun:
• Valtioneuvoston päätös 18.11.2021 (pdf)

Muu aineisto:
• Karttapalvelu (ymparisto.fi –palvelu)
• VAMA Pohjois-Pohjanmaa (pdf, 11 MB) (inventointiraportti)
Tiedotteita päätöksestä:
•

https://ym.fi/-/valtakunnallisesti-arvokkaat-maisema-alueet-tunnistettu

•

https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/valtakunnallisesti-arvokkaat-maisema-alueet-tunnistettu
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Lopuksi
❖

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
edustavat suomalaisten kulttuurimaisemien
parhaimmistoa

❖

Tuulivoimarakentaminen on sovitettavissa yhteen
alueemme valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden kanssa, kun huolehditaan siitä, että alueet
säilyttävät erityiset arvonsa
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Kiitos mielenkiinnosta.

