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Vyn till Byn i Barösund 28.5.2019, Leena Lahdenvesi-Korhonen, Auli Hirvonen ja Suvi Malin
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 



I Finland finns det 156 landskapsområden, som enligt statsrådets 
principbeslut från 1995 är nationellt värdefulla. En uppdaterande 
och kompletterande inventering av de nationellt värdefulla 
landskapsområdena pågår som bäst vid miljöministeriet.
• 11 av de nationellt värdefulla områdena finns i Nyland.
• Regionalt värdefulla kulturlandskap i Nyland kan räknas 

upp till ca. 300 stycken.  

Huvudmålsättningen för de uppdaterande och kompletterande 
inventeringarna är att granska områdesurvalet, värdeklassificeringen 
samt avgränsningarna, så att de motsvarar de förnyade 
mekanismerna för genomföring och styrning av landskapsvård. I 
samband med inventeringen av nationellt värdefulla 
landskapsområden inventeras också landskapsområden som är 
värdefulla på landskapsnivå. Beslut om dessa fattas av 
landskapsförbunden. 

Med hjälp av utsedda landskapsområden tryggas bevarandet av 
representativa och livskraftiga landsbygdslandskap. De 
riksomfattande målen för områdesanvändningen, som ingår i 
markanvändnings- och bygglagen, förutsätter att värdefulla 
landskapsområden beaktas i markanvändningen. Områdena bör 
bland annat införas i landskapsplanerna.

Nationellt värdefulla landskapsområden är landsbygdens 
mest representativa kulturlandskap. Deras värde baserar 
sig på en mångformig kulturpåverkad natur, ett vårdat 
odlingslandskap och traditionellt byggnadsbestånd.

Bild. Auli Hirvonen





• Värdefulla landskapsområden på landsbygden bevaras och utvecklas endast då landsbygden hålls 
levande och bebodd och då det bedrivs jordbruk eller utövas andra landsbygdsnäringar i området. 

• Landsbygden är en produktionsmiljö där näringsgrenarna förändras och i och med detta även 
förändrar landskapet. 

• Bevarande av landsbygdens landskap och förändringar i näringslivet bör inte ses som motstridiga 
faktorer, utan som faktorer som kompletterar och utvecklar varandra. 

• Med hjälp av människan kan landskapen på landsbygden producera förnödenheter för hela 
samhället

• Genom att skapa ett varumärke eller en produktbild för landskapet kan man göra området mera 
känt och öka dess värde. Utveckling och marknadsföring av olika företag, byasamhällen och hela 
regioner kan dra nytta av ett sådant varumärke.

Bild. Auli Hirvonen



Landskap - Guide för planering av markanvändning på värdefulla 
landskapsområden
Initiativet till guiden har uppkommit i och med den allmänna diskussionen om 
markanvändningsplanering och praktiska frågor kring denna. Hur bör 
landskapsvärden inkluderas i planering av landskap och kommuner? Kan man 
utveckla dessa värdefulla områden utan komplicerade tillståndsprocesser?
En förfrågan till tjänstemän inom markanvändning i de kommuner i södra Finland 
där det förekommer värdefulla landskapsområden fungerar som bakgrund till guiden. 
Svaren på denna förfrågan har presenterats i pratbubblorna i publikationen.

I guiden definieras begreppet landskap samt vilka element som bygger upp landskapet 
och vilka värden som ingår i värdefulla landskapsområden. Det är viktigt att känna till 
hur särdrag i landskapet bör beaktas då nya åtgärder planeras för dessa områden. 
Guiden tar även upp de möjligheter som landskapet kan erbjuda för näringslivet och 
människornas välmående.

Målsättningen med guiden är att väcka upp för att se landskapet med nya ögon. Syftet 
är även att främja samarbete och förståelse mellan markanvändningsplanerare, 
markägare, landsbygdsföretagare och invånare. Tillsammans kan vi medverka till att 
även kommande generationer får njuta av vackra kulturlandskap på den finländska 
landsbygden.

www.maajakotitalousnaiset.fi/landskap

Guiden har sammanställts av Maa- ja 
kotitalousnaiset i södra Finland, MKN 
landskapstjänster/ Jutta Ahro, Auli 
Hirvonen, Katriina Koski, Helena
Pakkanen och Riikka Söyrinki. 
Miljöministeriet har stött projektet. 



Projektet drivs av Maa- ja kotitalousnaisten 
keskus ry i samråd med Maa- ja 
kotitalousnaiset i Södra Finland (2018-2020). 
Det EU- och NTM-centralen i Tavastland och
Nyland finansierade projektet samarbetar
aktivt med föreningar och övriga projekt.

maajakotitalousnaiset.fi/kylaanmaisemaan

@kylaanmaisemaan
@kylaan_maisemaan

Abraham Beck, Carl von Linnés bästa 
vän



1. arrangerar 
workshoppar

2. samlar 
idéer 

4. samlar ett 
nätverk 

skapar ett 
varumärke

3. förfinar
idéer

’Landskap, mat och upplevelse’
Att skapa nytt företagande

’Landskap med historia’

Landskapet rymmer många 
berättelser både från historien och 

från modern tid. 

Att utnyttja sin kulturmiljö i 
marknadsföring

Vyn till byn

Projektet Vyn till byn vill främja intresset och värdesättandet av den egna kulturmiljön









Kuva: Bonin Volkel von. Museovirasto.

Kuvat: August Juselius. 
Åbo Akademiin arkistokokoelma



Kuvat: Signe Brander. Helsingin kaupunginmuseo

Kuva: K. E, Stålberg, Museovirasto.Kuva: Museovirasto.

Kuva: Museovirasto.



Kuva: Bernhard Åström. SLS 1555 Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling



Ohjatut teemareitit 
kulttuurimaisemassa
tai metsissä  
- Opastettu ja maksullinen
- Teemana voi olla melkein mitä vain, 
mitä maisemasta ja ympäristöstä löytyy 

MAISA  kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Lähde: Kettukallion elämystila

Lähde: Metso –Hyvinvointipolku, Tapio



Hyödynnetään  
- Valo 
- Pimeä
- Hiljaisuus 
- Rauha 
- Hyvinvointi 
- Elämykset 
- Ympäristötaide

Lähde: Metsähallitus 

Lähde: Metsähallitus 

Lähde: Luontokohde Pauninmaa

Lähde: Metsähallitus 
Lähde: Luontokohde Pauninmaa



Esimerkkejä maisematuotteista  

Sibeliusmetsä, Aulanko
- Brändi 

Erilaiset labyrintit tai kukkapellot, 
tapahtumapellot  

Lammaslomat, paimenviikot ja 
lehmäleirit
Maksullinen toiminta eläinten 
kanssa maisemassa

Ruokaa ruuantuotannon maisemassa 

Teijon avotuliruokatapahtuma
- luonnossa  

Lähde: Sastamalan 
Wanhat Joulutalot 

MAISA  kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia



Landskap, kulturmiljö och historia 



Gårdarna blir snabbt färre och större, 
betesdjuren minskar, vissa bygder 
marginaliseras. 

Förändringarna påverkar oss på 
många sätt – genom ekonomiska och 
sociala förutsättningarna för 
lantbrukare, genom minskning av den 
biologiska mångfalden och sämre 
möjligheter att bevara vårt natur- och 
kulturarv och förstå vår agrara historia 
och vårt samhälle.

Jordbruk och landskap

Närvaron av betesdjur bidrar inte bara med en ekologiskt hållbar skötseldrift och 
främjande av biologisk mångfald, utan medverkar även till en ökad förståelse över 
djurhållningens betydelse för kulturlandskapet och lokal jordbruksproduktion.



Mat och landskap





Falun





Turism och landskap

www.visitSweden.se

Bildens betydelse!



www.visitSweden.se



www.visitSweden.se



Syftet är att höja värdefulla landskapområdena, hur kommer man igång?

• Projektet arrangerar workshoppar runt olika teman; kulturmiljö, kulturarv och historia, ett 
hållbart sätt att utnyttja sin kulturmiljö i marknadsföring, evenemangsplanering, 
kommunikation och kommunikationsträning, Workshopparna kan sporra till nytt
företagande

• Vilka åtgärder är önskade? Vilka teman ska vi ta upp på Ingå 
regionen?



1. arrangerar 
workshoppar

2. samlar 
idéer 

4. samlar ett 
nätverk 

skapar ett 
varumärke

3. förfinar
idéer

’Landskap, mat och upplevelse’
Att skapa nytt företagande

’Landskap med historia’

Landskapet rymmer många 
berättelser både från historien och 

från modern tid. 

Att utnyttja sin kulturmiljö i 
marknadsföring

Vyn till byn

Projektet Vyn till byn vill främja intresset och värdesättandet av den egna kulturmiljön



Projektet samlar ett nätverk av intresserade och skapar 
gemensamma varumärken för de värdefulla miljöerna



www.maajakotitalousnaiset.fi/kylaanmaisemaan

#vyntillbyn #kyläänmaisemaan #kulturmiljö
#arvokasmaisema #kulttuuriympäristö #MKNruoka
#MKNmaisema #MKNyritys #ruokamaisema 
#maaseutu #maistuvamaaseutu #maajakotitalousnaiset

@kylaanmaisemaan

Kylään maisemaan Facebook-grupp (sluten)     

@kylaan_maisemaan
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Följ oss här och delta!


