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Raaseporin ympäristölautakunnalle

Kulttuurimaiseman suojelu Billnäsin ruukissa koskee myös 
viheralueita, puustoa ja eläimistöä

Kyläyhdistys Pro Billnäs ry haluaa kiinnittää Raaseporin ympäristölautakunnan 
huomion Billnäsin historiallisessa ruukissa tapahtuvan maisemanhoidon tilaan ja 
hoitoon liittyvään lupamenettelyyn. Yhdistys on huomauttanut Raaseporin 
kaupungille useaan otteeseen monista ruukissa tapahtuvista maisemallisista 
laiminlyönneistä kuten mm. kylän historiallisessa keskustassa seisovista 
kivikasoista. Pro Billnäs kannattaa maisemanhoidollisia toimenpiteitä ruukissa, 
mutta yhdistys kuitenkin kehottaa viranomaisia päätöksenteossaan perehtymään 
alueen erityispiirteisiin ja -vaatimuksiin huolella ja moniammatillisesti.

Kyläyhdistys Pro Billnäs esittää seuraavia toimenpiteitä Raaseporin 
kaupungin viheralueiden ja erityisesti valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen hoidossa

• Alueen kokonaisvaltainen maisemanhoitosuunnitelma päivitetään, jotta sitä 
voidaan hyödyntää lupapäätöksissä

• alueen kansallinen erityisasema koskee myös ympäröivää maisemaa, ei 
ainoastaan ruukin rakennuksia tai rakenteita. 

• Kulttuuriympäristöjemme maisemanhoitotyötä ja sen toteuttamisen valvontaa 
parannetaan

• Raaseporin kaupunki selkeyttää ohjeistustaan puunkaatoon ja 
maisemanhoitotyölupamenettelyyn liittyen

• Lupa myönnetään ainoastaan asiaankuuluvien liitteiden perusteella. Myönnetty 
lupa on selkeä ja tulkinnan vara minimoidaan.

• Luonnon monimuotoisuuden ei tarvitse kärsiä maisemanhoidosta.

• Jokainen Billnäsin ruukin alueelle kohdistuva toimenpidehakemus vaatii ennen 
luvan myöntämistä huolellista hakemuksen arviointia alaan perehtyneen tahon 
kanssa. 

• Valtakunnallisesti arvokkaassa maisemassa myös puiden istuttaminen olisi 
saatava luvanvaraiseksi

• Yhdistys katsoo, että luvattomasta puiden kaadosta Billnäsin ruukissa on 
seurattava sanktio



Perustelut

”Kulttuurimaisema on monen asian summa ja siihen liittyvien arvojen vaaliminen 
edellyttää monien eri alojen tietämystä. On kiinnitettävä huomio sekä 
kokonaisuuteen että siihen vaikuttaviin osiin. Kulttuurimaiseman arvot koostuvat 
muun muassa kulttuuriperinnöstä, rakennustaiteesta, kansanperinteestä, 
elinkeinohistoriasta, kasvi- ja eläinlajistosta sekä eri luonnontyyppeistä.”

Mietintö 66/1992 Ympäristöministeriö, Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1

Maisemanhoidon olemattomuus ja valvonnan puute Billnäsissä

Pro Billnäs ehdottaa, että alueen kokonaisvaltainen maisemanhoitosuunnitelma 
laajennetaan ydinruukin ulkopuolelle ja olemassaolevalta osalta päivitetään, jotta 
sitä voidaan hyödyntää lupapäätöksissä. Ongelman ytimessä on vuosikymmeniä 
jatkunut välinpitämättömyys historiallisen ruukin kasvillisuutta ja sen myötä 
maiseman kokonaisvaltaista hoitoa kohtaan. Billnäsissä maata omistaa valtio (tietä), 
Raaseporin kaupunki ja yksityiset maanomistajat. Mikään taho ei tunnu valvovan 
maisemanhoidon toteutumista kokonaisuutena. Edellinen hoitosuunnitelma 
ydinalueelle sekä rakennuksille että maisemalle on vuodelta 2001. 
Hoitosuunnitelma vaatii tietyiltä osin päivitystä, koska hoitamattomuus on muuttanut 
alueen lajistoa ja levinneisyyttä. Nykytilanne ja vuoden 2001 hoitosuunnitelma ovat 
osin ristiriidassa keskenään. Sinne minne kaavailtiin uimapaikkaa vuonna 2001, on 
muodostunut ainutlaatuinen korento- ja lintukeidas, joka houkuttelee 
luontomatkailijoita Billnäsiin. Pohjan kunta ja nykyinen Raaseporin kaupunki ei ole 
missään vaiheessa hyödyntänyt suuritöistä kulttuuriympäristöohjelmaa. Kyseiseen 
ohjelmaan kuitenkin viitataan alueen suunniteluasikirjoissa ja se on myös tällä 
hetkellä Billnäsin Ruukki Oy:n voimassa olevan maisemanhoitoluvan pohjana. 

Luvavaraisen toiminnan ongelmakohdat

Helmikuussa 2018 Billnäsin Ruukki Oy:lle myönnetty maisematyölupa Billnäsin 
laaksoon on nostanut esiin kuinka epämääräistä kulttuuriympäristöjemme 
maisemanhoitotyö ja sen toteuttaminen käytännössä on. Epämääräisyys 
ohjeistuksissa johtaa tulkintoihin ja valvonnan puute lupaehtojen laiminlyöntiin. Sekä 
luvan myöntävän viranomaisen että luvan saaneen yksityisen maanomistajan on 
ymmärrettävä luvan sisältö yhteneväisesti. Tässä on Raaseporilla parannettavaa 
lupia myöntävänä viranomaisena. Pro Billnäs katsoo myös, että lupahakemuksen 
esilläolon on oltava avoimempaa ja liiteasiakirjat on oltava esillä myös kaupungin 
verkkosivuilla. Raaseporin kaupungin ohjeistukset puunkaadon suhteen ovat 
sekavat ja mahdollistavat hyvinkin suuren puun kaadon ilman ilmoitusta saati lupaa. 
Yhdistys kehottaa kaupunkia laatimaan yksiselitteiset ja aukottomasti ymmärrettävät 
ohjeet puiden kaatoon ja maisemanhoitotyöhön liittyen. 

Yhdistys katsoo, että kaupungin toimenpidelupahakemuksen edellyttämä pakollinen 
liite, josta kaadettavaksi suunnitellut puut käyvät ilmi kartalla, puuttui Billnäsin 
Ruukki Oy:n hakemuksesta. Yhdistys katsoo myös, että osa hakemuksen liitteistä 
oli vanhentuneita. Hakemus koostui lähinnä edellisen lupahakemuksen, joka on 



vuodelta 2014/2015, liitteistä. Kyseinen hakemus lähes identtisine asiakirjoineen on 
ollut ympäristölautakunnan käsittelyssä jo 2015. Lautakunnan myöntämä ehdollinen 
lupa palautui käsittelyyn lautakunnalle Ely-keskuksen valituksen ja Helsingin 
Hallinto-oikeuden päätöksen myötä oltuaan lainvastainen. Hoitosuunnitelman 
vaikutusten arviointi on tilattu Ramboll Oy:stä Ely-keskuksen ja Helsingin Hallinto-
oikeuden vaatimuksesta. Arvion on kustantanut Raaseporin kaupunki, ei Billnäsin 
Ruukki Oy. Yhdistys ei kannusta Raaseporia luomaan käytäntöä, jossa luvan 
hakijalle teetetään puuttuvia asiakirjoja kaupungin kustannuksella. Jos luvan hakija 
ei suostu itse pakollisia liitteitä toimittamaan, tulee hakemus hylätä. Samojen 
sääntöjen on koskettava kaikkia kuntalaisia.

Alue, jolta puita on kaadettu luvanvastaisesti sijaitsee Ruukintien ja Mustionjoen välissä. Alueella oli 
tarkoitus harventaa aluskasvillisuutta. Kuva K.L. 6.2.2018.



Kaadettuja puita edellisten kuvien alueilta pinossa ruukin teollisuusalueen laidalla. K.L. 2018

Kulttuurimaiseman hoito vaatii osaamista ja ymmärrystä

Raaseporin kaupungille toimitetussa Billnäsin ruukki Oy:n 
maisemanhoitosuunnitelmassa perustelu puiden kaadolle on rakennusten esiin 
nostaminen maiseman arvokkaimpina elementteinä ja nojaten ruukin erityiseen 
kansalliseen asemaan. Pro Billnäs haluaa huomauttaa, että alueen kansallinen 
erityisasema koskee myös ympäröivää maisemaa, ei ainoastaan ruukin 
rakennuksia tai rakenteita. Suomessa on laadittu valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden ja valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen -inventoinnit. Inventointien pohjalta on edelleen laadittu 
valtioneuvoston periaatepäätös (1995) koskien arvokkaita maisema-alueita ja 
Ympäristöministeriön muistio koskien rakennettuja kulttuuriympäristöjä (2009). Em. 
asiakirjoissa rakennuksia ei eroteta maisemasta tai aseteta tärkeysjärjestyksessä 
muun maiseman edelle. Rakennukset ja sitä ympäröivä luonto muodostavat 
yhdessä kulttuurimaiseman. Myöskään puulajistoa ei arvoteta keskenään. 
Kyseessä on lehtoalue, joka kokonaisuudessaan on arvokas, vaikkakin jalopuiden 
roolia korostetaan. Billnäsin ruukilla on status kolmessa eri valtakunnalllisessa 
luokassa: Kansallismaisema; Pohjan ruukit, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet: Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat; Karjaa, Pohja ja Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt; Pohjan ruukkiympäristöt. Jokaiseen em. 
statuksista luetaan viheralueet osaksi merkittävää maisemaa.

”Kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevien erityistavoitteiden mukaan alueiden 
käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat, 
rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset.”

          Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja rakennettu kulttuuriympäristö, 
Ympäristöministeriö, Museovirasto, Suomen kuntaliitto, 2009

Puusto vaikuttaa maiseman olemukseen eniten

Maiseman ja näkymien avaaminen ruukissa on täysin mahdollista ja suositeltavaa, 
mutta yhdistys katsoo, että luonnon monimuotoisuuden ei tarvitse kärsiä maiseman 
hoidosta. Näkyvmiä voi avata myös siten, että maiseman kasvillisuuden 



muodostamat erityispiirteet nousevat esiin maisemassa. Tällainen voisi olla esim. 
näkymä Vasarasepäntieltä alas joen suvantoon, jossa lukuisat vesikasvit, korennot 
ja linnut viihtyvät. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta Billnäsin alueella pätee 
niin sanottu säilyttämisperiaate, joka vaikuttaa siihen mitä alueelle voi suunnitella, 
kaavoittaa ja toteuttaa. Billnäsin ruukin teollisuusalueella ei ole ollut erityisiä 
kukkaistutuksia, muotopuutarhaa saati hedelmäpuita. Suunnitellut viheralueet ja 
istutukset ovat sijainneet asuintalojen pihoilla ja maatalousruukin alueella. Billnäs on 
ollut aikoinaan tunnettu eksoottisista uusista lajeistaan ja hyvin hoidetuista 
puutarhoistaan, mutta nämä ovat sijainneet teollisuusalueen ulkopuolella. Billnäsin 
Ruukki Oy:n hoitosuunnitelmassa kukkivia hedelmäpuita aiotaan istuttaa paikkaan, 
jossa niitä ei ole missään vaiheessa kasvanut. Puusto vaikuttaa maiseman 
kokonaisolemukseen eniten. Puulajiston vaihtuessa maiseman väritys, rytmi ja 
mittakaava muuttuvat merkittävästi. Biodeversiteetti Billnäsin laaksossa on runsas 
ja luonnon monimuotoisuus ylläpitää tälle kansallismaisemalle ominaisia 
elementtejä eli kasvien habitusta, elämistöä ja äänimaailmaa.

Vuonna 2008 padon yläpuolella Vasarasepäntien, kävelytien ja joen välisellä 
alueella (suunnitelmassa lohko 33)  inventoitiin suurruoholehto, kolopuita, 
kottaraisia, satakieliä ja mustapääkerttuja. Alueella sijaitsee kaksi vesilain 
suojelemaa lähteikköä (17 A §). Inventaarion suositus oli säilyttää alue 
luonnontilaisena, ei raivausta, mutta suositusta ei merkitty asemakaavaan 2017. 
Yhdistys esittää alueen kasvillisuuden ja lähteikköjen tilan tarkistusta vuoden 2018 
aikana.

Vasarasepäntien ja Mustionjoen väliin jäävä alue on sekä niittyä että rantalehto. Alueella sijaitsee 
kaksi vesilailla suojeltua lähteikköä. Kuva K.L. 2018.

Lopuksi

Billnäsin tapauksessa lupa on myönnetty puutteellisilla asiakirjoilla ja luvan 
myöntänyt virkamies ei ole yhdistyksen näkemyksen mukaan ollut ajantasalla luvan 
vaikutuksesta arvokkaaseen maisemaan. Viranomaiselle toimitettujen 



lupahakemukseen liitettävien asiakirjojen tulee täyttää niiltä vaadittavat 
ominaisuudet. 

Pro Billnäs katsoo, että jokainen Billnäsin ruukin alueelle kohdistuva 
toimenpidehakemus vaatii ennen luvan myöntämistä huolellista hakemuksen 
arviointia alaan perehtyneen tahon kanssa. Viranomaistoiminnan vastuulla on 
huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset (Hallintolaki 31 § momentti 1). 
Jos luvan myöntäjä itsekin hämmästyy kaadettujen puiden määrää, on jokin selvästi 
jäänyt hänelle epäselväksi hakemuksessa. 

Billnäsiin myönnetty toimenpidelupa ei ole puiden kaatolupa vaan 
maisemanhoitolupa, johon sisältyy myös Billnäsiin kuuulumattomien puulajien 
istutusta. Osaa istutettavista puulajeista ei nimetty lainkaan. 

Yhdistys katsoo, että luvattomasta puiden kaadosta Billnäsin ruukissa on seurattava 
sanktio. Jos Raaseporin kaupunki näkee luvanvastaisen kaadon arvokkaalla 
alueella vähäpätöisenä, avataan ovi lukemattomille muille vastaavanlaisille tilanteille 
tulevaisuudessa. Hakkuu ja aluetta koskevat istutussuunnitelmat muuttavat 
maisemaa merkittävästi. Lisäksi hakkuu on heikentänyt lepakoiden kannalta tärkeitä 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on suoraan 
lain nojalla kiellettyä (Luonnonsuojelulaki 49 § 1 mom, 64 a § ja 65 § mom).

Otteita valtioneuvoston periaatepäätöksestä ja 
Maisema-aluetyöryhmän mietinnöistä

”Kulttuurimaisemien hoito on tullut sitä tärkeämmäksi mitä enemmän 
kulttuurimaisemiin liittyviä arvoja on menetetty ja mitä suurempi uhka niihin 
kohdistuu. Kaikkia kulttuurimaisemien piirteitä ei voi tallentaa, sillä uudet tarpeet ja 
toiminnot muokkaavat jatkuvasti maisemaa ja niille tuleekin suoda oma tilansa. 
Maisemansuojelussa ja -hoidossa onkin kysymys siitä, millä tavoin uudet asiat 
sopeutetaan ympäristöön, osataanko perinteitä jatkaa ja vanhaa, jo olemassa 
olevaa kunnioittaa riittävästi.

”Kulttuurimaisemien suojelun tärkein perusta on hoito, sillä vain hoidosta 
huolehtimalla voidaan kulttuurimaisemaa suojella. Hoidon edellytyksiin vaikuttavat 
monet yhteiskuntapoliittisetja viime kädessä myös henkilökohtaiset päätökset. ”

”[...] (Samalla) on pidettävä huoli siitä, että kulttuurimaiseman arvoja ei uhata 
lyhytnäköisillä, vain hetkellisiä taloudellisia arvoja palvelevilla toimilla.”

Mietintö 66/1992 Ympäristöministeriö, 
Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1, Johdanto

”Kaikkien kulttuurimaisemien tilaan vaikuttavien viranomaisten onkin yhteistyössä 
muiden organisaatioiden kanssa edistettävä maisemanhoidon tavoitteita. 
Viranomaisten on myös huolehdittava siitä, että muilla toimilla ei samanaikaisesti 
vaaranneta maisema-alueiden säilymistä tai heikennetä niiden arvoja. ”

Valtioneuvoston periaatepäätös maisema-alueista ja 
maisemanhoidon kehittämisestä,1995


