
Maa- ja metsätalouden ympäris-
töstrategioiden työryhmä (MJS) 

MJS on tehnyt vuodesta 1995 lähtien maatalous-, metsä-

talous- ja ympäristösektoreiden välistä yhteistyötä. 

Työ on koostunut valtaosin projekteista, joissa on luotu 

pohjoismaisia verkostoja ja pohjustettu Pohjoismaiden 

ministerineuvoston poliittista prosessia. MJS lopettaa 

nyt toimintansa ja tiivistää työnsä tulokset TemaNord-

julkaisussa 2009:517. Pohjolan ympäristö -uutiskirjeen 

tässä numerossa on viisi esimerkkiä pohjoismaista 

hyötyä tuottaneista MJS-projekteista. 
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p o h j o l a n
ym p ä r i s tö



Tarvitaan järjestelmällistä selvi-•	
tystä niiden toimintojen edelly-
tyksistä, jotka hyödyntävät ny-
kyisin luonnon terveysvaikutuk-
sia hoito- ja hoivatyössä, kun-
toutuksessa ja terveystyössä. 

Koulujen ja esikoulujen ulko-•	
alueiden koolle ja laadulle tarvi-
taan lakisääteiset vähimmäis-
vaatimukset. Alueet on sijoitet-
tava strategisesti luonnon- ja vi-
heralueiden läheisyyteen. 

Kaupunkien läheinen maaseutu alueidenkäytön 
suunnittelun voimavarana  

Ulkoilun vaikutus terveyteen ja 
kuntoutumiseen

Pohjoismaat vaihtoivat projektissa 
tutkimus- ja kehitystietoa ulkoaluei-
den merkityksestä ihmisten ja erityi-
sesti lasten terveydelle ja elämän-
laadulle. Projektissa käsiteltiin 1) 
terveyttä edistävien viheralueiden 
strategista suunnittelua sekä 2) uu-
sien luontoon ja terveyteen liittyvien 
toimintojen kehittämistä. Projektin 
suositukset: 
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Tarvitaan lainsäädäntöä, joka •	
 takaa päivittäisen ulkoilun 
 mahdollistavat hyvät ulko alueet 
kaikkien palvelutalojen ja 
 vanhainkotien yhteyteen.

Maatalous- sekä terveydenhuolto-•	
oppilaitosten kanssa tulisi 
 kehittää yhdessä erityiskoulutuk-
sia.

Projektissa keskityttiin kaupunkien 
läheiseen maaseutuun, joka on hyö-
dyntämätön voimavara alueidenkäy-
tön suunnittelussa. Maaseudun lähei-
syys on pohjoismaisen kaupungin 
identiteetin tärkeä osa, ja kaupunkien 
läheinen maaseutu mahdollistaa ter-
veydelle tärkeän lähivirkistyskäytön. 
Juuri nämä alueet antavat kaupunki-
laisille kosketuksen maa- ja metsäta-
louteen ja mahdollistavat lähiruoan 
viljelyn sekä markkinoinnin. Kaupun-
kien reuna-alueilla on lisäksi parhaat 
mahdollisuudet yhdyskuntarakenta-
miseen, joka on sopusoinnussa luon-
non kanssa. Tämä tarkoittaa esim. 
kulttuurimaiseman arvojen sisällyttä-
mistä sekä arvokkaan viljelysmaan 
asuttamisen ja jokamiehenoikeuden 
rajoittamisen ehkäisemistä. Nykyti-
lanne johtunee osittain siitä, että kaa-
voitus ja lainsäädäntö perustuvat taa-
jamien ja maaseudun erottamiseen, 

joten kaupunkien läheinen maaseutu 
on väliinputoaja. Projektin suosituk-
set: 

Kaupunkien läheiselle maaseu-•	
dulle on laadittava kokonaisval-
tainen alueidenkäytön suunni-
telma eurooppalaisen maise-
mayleissopimuksen tukemana. 
Maaseudun arvojen tunnistami-
seksi tarvitaan kansalaisfooru-
mia. Lisäksi tarvitaan aluesuun-
nittelun vahvistamista, koska 
kaupunkien läheinen maaseutu 
on yleensä kuntienvälinen asia. 

Jokamiehenoikeus on tärkeä osa •	
yhteiskuntaa ja identiteettiä mo-
nessa Pohjoismaassa. Suurten 
kaupunkien ympäristössä joka-
miehenoikeus on kuitenkin uhat-
tuna ilman sen piiriin kuuluvien 
alueiden toimivaa yhdistelmää, 

joka liittää kaupungin ympäröi-
vään maaseutuun. Aluesuunnit-
telun vahvistaminen helpottaisi 
tällaista suojelua. 

Kaupunkien läheisellä maaseu-•	
dulla on muutakin kuin vain 
maa- ja metsätaloutta. Varsin-
kin suuremmissa kaupungeissa 
on esim. hylättyjä teollisuus-
alueita ja asuttamista odottavia 
alueita. Niiden virkistyskäyttö-
mahdollisuudet ja asema kau-
punkiviheralueina on otettava 
huomioon ja niiden kuulumista 
jokamiehenoikeuden piiriin on 
selkiytettävä.

Kaupunkien läheisen monitoi-•	
misen maatalouden sertifiointi-
mahdollisuudet on selvitettävä. 
Sertifioituja tiloja on kannustet-
tava valtion tai kunnan talou-
dellisella tuella. 



Kokemus osoittaa, että viljelijät •	
ja maanomistajat ottavat kult-
tuuriperinnön huomioon, jos 
heidät saadaan tiedostamaan 
maansa kulttuuriperintöarvot. 
Hyvä tiedotus on tärkeää paitsi 
tässä prosessissa myös kehitet-
täessä paikallisiin kulttuuripe-
rintöarvoihin perustuvia ympä-
ristösuunnitelmia.

Paikallisten ja alueellisten kult-•	
tuuriperintöarvojen tiedostami-
nen on tärkeää matkailun kas-
vun kannalta. Euroopan maan-
tieteellisesti vaihtelevia maise-

Lisätään yhteistyötä ja kumppa-•	
nuushankkeita, joissa on muka-
na laajapohjaisesti Natura 2000 
-alueiden suojelun ja hoidon si-
dosryhmiä. 

Tuetaan ennen kaikkea yhteis-•	
työverkoston sisäistä kokemus-
ten ja hyvien käytäntöjen vaih-
toa.

Edistetään kestävää matkailu-•	
toimintaa, jotta paikallisyhtei-
söt hyötyisivät siitä pitkällä ai-
kavälillä. Suojelualueilla on 
olennaista parantaa matkailu-

Maatalous kulttuuriperinnön ylläpitäjänä

Suojelualueet ja maaseudun 
kestävä kehitys

Norjassa järjestettiin helmikuussa 
2005 eurooppalainen työpaja, jossa 
keskityttiin maatalouteen kulttuuri-
perinnön ylläpitäjänä. Osallistujat tu-
livat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, 
Tanskasta, Islannista, Virosta, Hol-
lannista, Itävallasta ja Britanniasta. 
Projektiraportissa esitellään maata-
louden ja kulttuuriperinnön vuorovai-
kutuksen nykytilaa näissä yhdeksäs-
sä maassa sekä osoitetaan kansallis-
ten kontekstien yhtäläisyyksiä ja ero-
ja. Projektin suositukset:

Kulttuuriperinnön vaalijoiden •	
tulisi tehostaa lobbausta, joka 
kohdistuu eurooppalaiseen ja 
kansalliseen maaseudun kehit-
tämispolitiikkaan sekä maa-
talous- ja ympäristöpolitiik-
kaan.

Suojelualueisiin ja maaseudun kes-
tävään kehitykseen keskityttiin Vi-
rossa syyskuussa 2005 pidetyssä eu-
rooppalaisessa työpajassa, johon 
tuli Pohjoismaiden, Baltian maiden 
sekä Belgian ja Saksan edustajia. 
Työpajassa keskusteltiin maaseutu-
yhteisöjen hyvinvoinnin edistämises-
tä sekä suojelualueiden hyödyntämi-
sestä yhteisöjen taloudellisessa ja 
sosiaalisessa kehityksessä. Projek-
tin suositukset: 
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mia ei haluta nähdä stereotypioi-
den vuoksi, vaan kimmoke tulee 
maatalouteen kytkeytyvistä mo-
ninaisista paikallisista tuotanto-
muodoista, kulttuuriperintökoh-
teista, perinteistä ja maisema-ar-
voista.

Maisemien aktiivisen suunnitte-•	
lun tai hoidon voi ajatella olevan 
ristiriidassa kulttuuriperinnön 
säilyttämistarpeiden kanssa, 
mutta maaseutumaiseman huo-
lellinen suunnittelu voi myös lisä-
tä sen houkuttelevuutta paikallis-
ten, tulokkaiden sekä vierailijoi-
den silmissä.

toimintojen hallintaa ja vähentää 
haitallisia ympäristövaikutuksia, 
missä auttaa Euroopan suojelualuei-
den kestävän matkailun peruskirja. 

Osallistutaan kansallisiin ohjelma-•	
prosesseihin, jotka liittyvät EU:n 
maaseudun kehittämisvarojen käyt-
töön.
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Energiametsää maatalousmaalla 

Muita esimerkkejä MJS:n loppuraportissa 
TemaNord 2009:517 esiteltävistä projekteista:

Energiametsänkasvatus on herättä-
nyt kysymyksiä metsiköiden vaiku-
tuksista ympäristöön, luonnon mo-
nimuotoisuuteen ja maisemaan. Li-
säksi on pohdittu energiametsän-
kasvattajien ja luonnonsuojelijoiden 
mahdollisia eturistiriitoja. Projektin 
päätavoitteena oli keskittyä energia-
metsänkasvatuksen mahdollisuuk-
siin ja riskeihin, jotka kohdistuvat 
ympäristöön, biodiversiteettiin sekä 

•	 Venäläisiä	tutkimuksia	

 HCVF-metsistä

•	 Kulttuuriympäristö	Pohjoismaiden		

 metsätaloudessa

•	 Maa-	ja	metsätalouspohjaisen	

 bioenergian kestävä tuotanto 

 Pohjoismaissa

•	 AFFORNORD	–	metsityksen	

 vaikutus ekosysteemeihin, 

 maisemiin ja paikallisyhteisöihin

•	 Eläinten	hyvinvointi	

 luomumaataloudessa

•	 Vapaaehtoinen	metsiensuojelu	

 Pohjoismaissa

maisemiin Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa. Projektin päätelmät: 

Vaikka kaupallinen energia-•	
metsänkasvatus maatalous-
maalla voi olla ristiriidassa 
luonnon ja kulttuuriperinnön 
suojelun kanssa, se tarjoaa 
myös ainutlaatuisia mahdolli-
suuksia maisemakuvan paran-
tamiseen, ympäristöongelmien 

ratkaisuun (esim. jätevedenpuh-
distus) ja lajirunsauteen (esim. 
avoimen maiseman monimuotoi-
suus).

Keskus- ja alueviranomaisilla, etu-•	
järjestöillä jne. on usein vääriä kä-
sityksiä ja tietoja energiametsän-
kasvatuksesta ja sen vaikutuksista 
ympäristöön ja maisemaan.

Energiametsiköiden kestävästä •	
hoidosta ja sijoittamisesta laadit-
tujen suuntaviivojen tulisi täyden-
tää olemassa olevia energiamet-
sänhoidon oppaita.

•	 Muuttuva	maisema

•	 Lanta,	energiakasvit	ja	

 kasvintuotannon sivutuotteet  

 biokaasuntuotannossa

•	 Maatalouden	ravinnekuormi	-	

 tuksen seuranta ja arviointi 

 Leningradin alueella

•	 Maaseudun	kehittämisen	

 kumppanuusorganisaatiot

•	 Maanomistajien	ja	luonnon	

 virkistyskäytön vuorovaikutus

•	 Ravinteiden	hyödyntämistä	

 parantavat lannoitusstrategiat 

•	 Tulevaisuuden	pohjoismainen		

 maatalous ja kulttuurimaisema

•	 Hevonen	maiseman	elinvoimaisuu-	

 den lisääjänä

•	 Bioenergia	Pohjoismaissa,	Baltian		

 maissa ja Luoteis-Venäjällä

•	 Käymäläjätevesijärjestelmät

•	 Pohjoismainen	riskinarviointi	

 liukoisen fosforin huuhtoutumisesta  

 pelloilta vesistöihin

•	 Kulttuuri-	ja	elämystalous	

 Pohjoismaiden maaseutualueilla

•	 11	hyvää	esimerkkiä	Pohjoismaiden		

 maaseutualueilta

•	 Fõgur	er	hlíðin	–	Fair	is	the	blooming		

 meadow: suotuisan suojelutason  

 arviointiperusteet
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Pohjoismainen ympäristöyhteistyö
Vuosien	2009–2012	pohjoismaisen	ympäristöyhteistyön	toimintaohjelma	
viitoittaa paitsi Pohjolan sisäistä ympäristöyhteistyötä myös lähialueisiin, 
Arktikseen, EU:hun ja muihin kansainvälisiin foorumeihin liittyvää yhteistyötä.

Ympäristöalan nykyisen toimintaohjelman painopistealueita ovat
ilmasto ja ilma, meret ja rannikkovyöhykkeet, luonnon monimuotoisuus
sekä kestävä kulutus ja tuotanto.

Ohjelmassa esitellään tavoitteita, jotka varmistavat Pohjoismaiden
aseman ympäristöalan edelläkävijäalueena. Kansainvälisiin kysymyksiin
tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä Pohjoismaat voivat yhdessä
valvoa etujaan painokkaammin ja saavuttaa parhaan pohjoismaisen hyödyn. 


