Maisemat Ruotuun –
maisemanhoidon malleja
Lapista ja Kainuusta
RIMMA LEHMUSKANGAS | ANTERO LAMMINHUHTA | TUOVI SARANSUO–UUTISJÄRVI
MERJA LIPPONEN (TOIM.)
AILI JUSSILA
PIRITTA PEURASAARI

UMMIA PILVIÄ ITÄMEREN YLLÄ – MAATALOUDEN PÄÄSTÖT EIVÄT OLE VÄHENTYNEET		

RAPORTT

Maisemat Ruotuun –
maisemanhoidon malleja
Lapista ja Kainuusta
MERJA LIPPONEN (TOIM.)
AILI JUSSILA
PIRITTA PEURASAARI

1

Tekstit: Merja Lipponen (toim.), Aili Jussila ja Piritta Peurasaari
Taitto: Ritva-Liisa Hakala
Kuvankäsittely: Hannu Lehtomaa
Kartat: Riku Elo
Kansikuva: Lampaat Rovaniemen Koivusaaressa, Mika Koivisto
Valokuvat: Merja Lipponen, Marjut Kokko, Aili Jussila, Piritta Peurasaari, Heli Pääkkö
ja Matti Partanen, ellei erikseen mainittu
Painotalo: Juvenes Print

2

Sisältö
Lukijalle.............................................................................................................................................. 4
Maisemalla on väliä.......................................................................................................................... 5
Kylämaisema säilyy asumisen, elämisen ja viljelyn kautta....................................................... 6
Simon Wanhat kylät maisemanhoitoalueeksi......................................................................... 7
Perinnebiotoopit luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä ja
osana kylämaisemaa................................................................................................................... 8
Ikkunoihin kittiä ei silikonia ja muut arvokkaat vinkit
rakennusperinnön neuvontapäiviltä........................................................................................ 9
Maisemanhoidon mallikohteet..................................................................................................... 12
Rovaniemen virkistyssaaret..................................................................................................... 12
Ounasjoen suiston ja Kemijoen arvokkaat perinnemaisemat............................................ 12
Paavalniemen lampaansyöjät....................................................................................................14
Kajaanin kaupunkilaidun......................................................................................................... 19
-Yhteistyöllä lammaslaidun kaupunkilaisten iloksi....................................................... 19
Posion kylälaitumet................................................................................................................... 22
Karppalan mylly........................................................................................................................ 26
-Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö aktiivisen kyläyhdistyksen hoidossa....... 26
Keminmaan kirkkojen niityt.................................................................................................... 29
Porttimäen niitty........................................................................................................................ 34
-Arvokas niitty 4H-yhdistyksen hoitoon.......................................................................... 34
Särestöniemi, Kittilä.................................................................................................................. 38
Sieppijärven kotiseutumuseon muinaispolun hoito laiduntamalla.................................. 42
Naapurinvaara............................................................................................................................ 46
-Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue maisemanhoitoalueeksi........................... 46
Liakan laitumet.......................................................................................................................... 50
Moisiovaaran tarinapolku ja Latvan kulttuurilaituri.......................................................... 54
Kostamon ja Oinaan tulvaniityt ja kylämaisemakohteet.................................................... 58
Rahoitusta maisemanhoitoon....................................................................................................... 60
Lisätietoa.......................................................................................................................................... 63
Linkkejä ja julkaisuja...................................................................................................................... 64

3

Lukijalle
Etelä- ja Keski-Lapissa ja Kainuussa on tehty töitä kylämaisemien puolesta reilun kolmen vuoden
ajan. Maisemat Ruotuun hankkeen lähtökohtana on ollut kylistä kantautunut huoli pensaikkojen
alle peittyvistä peltoaukeista, pientareista ja puskien taa katoavista kauniista näkymistä; luonnonlaitumista, niityistä ja kedoista, jotka aiemmin kuuluivat olennaisena osana kylämaisemaan. Samat
kohteet ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia juuri pienipiirteisyytensä ja
vaihtelevuutensa ansiosta.
Kylämaisema on syntynyt vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, ja se tarvitsee asukkaita ja
toimeliaita ihmisiä myös säilyäkseen. Kun aktiiviviljelijöiden lukumäärä on vähenemässä, on
mietittävä uusia keinoja maiseman hoitamiseksi. Hankkeessa on vastattu kylien hätähuutoihin
kartoittamalla arvokkaat maisema-alueet, selvittämällä kylätasolla maiseman ongelmakohdat,
järjestämällä niiden alkukunnostus ja jatkohoito, maanomistajaselvityksin sekä neuvonnan ja
kurssien avulla.
Maisemanhoito paitsi teettää töitä, myös palkitsee hoitajansa. Aidanteossa vuodatetut hikipisarat ja paperisodan aiheuttamat tuskan kyyneleet ovat vaihtuneet ilonkiljahduksiin ja iloisiin
ilmeisiin, kun kylää elävöittämään on saatu nelijalkaisia ruohonleikkureita. Ratkaisevaa maisemanhoidon onnistumiselle on pitkäjänteinen yhteistyö naapurien ja muiden asukkaiden, viljelijöiden, maanomistajien ja viranomaisten kesken. Parhaimmillaan maisemanhoito on yhteistä
tekemistä, kylän viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämistä. Tässä raportissa on kerrottu esimerkkejä erilaisista tavoista, joilla kylämaisema on saatu hoidon piiriin. Raportin ulkopuolelle
jäi kymmeniä kohteita Lapista ja Kainuusta, jotka ovat hankkeen aikana nytkähtäneet suunnitelmista käytäntöön ja olisivat olleet esittelyn arvoisia.
Suomen ensimmäiseen, maaliskuussa 2014 valmistuneeseen kulttuuriympäristöstrategiaan
viitaten; Meillä jokaisella on oikeus hyvään kulttuuriympäristöön, meillä jokaisella on myös
vastuu sen säilymisestä ja hyvästä ylläpidosta. Kun maisema koetaan rakkaaksi ja omaksi, siitä
pidetään myös huolta. Kiitämme yhteistyöstä ja toivomme esimerkkien innostavan tarttumaan
raivaussahaan tai viikatteen varteen ja houkuttelemaan mukaan niin naapurit, ystävät, sukulaiset kuin seudun matkailijatkin.
Maisemat Ruotuun -hankeväen puolesta

Merja Lipponen
Maisemat Ruotuun -hanketta hallinnoi Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.1.2011–
31.12.2014, ja sen rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
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Maisemalla on väliä
Hankkeessa inventoitiin arvokkaat maisema-

ja esimerkiksi vesien säännöstely uudempa-

alueet Etelä- ja Keski-Lapissa sekä Kainuussa.

na kerrostumana maisemassa. Lisäksi maise-

Inventoinnin tuloksena valmistuivat maakun-

manähtävyyksinä on nostettu esiin Kainuusta

nalliset luettelot valtakunnallisesti ja maa-

Hepoköngäs ja Rokuanvaara sekä Lapista Ko-

kunnallisesti arvokkaista maisema-alueista

rouoma ja Ounasvaara.

aluekuvauksineen ja karttarajauksineen sekä

Lapin ja Kainuun maisemainventointi on

maakunnalliset maisemaselvitykset tätä luet-

osa koko maan kattavaa maisema-alueiden

teloa tukemaan.

päivitys- ja täydennysinventointia. Ympäristö-

Etelä- ja Keski-Lapista valtakunnallises-

ministeriö kokoaa lopullisen ehdotuksen val-

ti arvokkaita maisema-alueita löytyi 15 ja

takunnallisesti arvokkaista maisema-alueista

maakunnallisesti arvokkaita 31. Kainuusta

vuoden 2015 aikana valtioneuvoston hyväk-

puolestaan kahdeksan kohdetta täytti valta-

syttäväksi. Arvokkaat maisema-alueet merki-

kunnallisesti ja 19 kohdetta maakunnallisesti

tään maakuntakaavoihin, ja ne huomioidaan

arvokkaan maisema-alueen kriteerit.

maankäytön suunnittelussa. Maisema-alue on

Lapissa ja Kainuussa arvokkaat maisema-

paitsi-arvo itsessään, myös peruste hakea ra-

alueet ovat kulttuurimaisemia, joissa maan-

hoitusta paikallisille maisemanhoidon hank-

viljelyksen lisäksi myös muut elämisen keinot

keille ja avustuksille. Maisemaselvitykset ja

ovat näkyvissä. Poronhoito, kalastus ja erän-

karttarajaukset löytyvät netistä osoitteesta:

käynti näkyvät historiallisina kerrostumina,

www.maaseutumaisemat.fi.

Melalahden kulttuurimaisema Paltamossa on valtakunnallisesti arvokas. Kuva: Matleena Muhonen.
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Kylämaisema säilyy asumisen,
elämisen ja viljelyn kautta
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Hyvä alku maisemanhoidon toimille on men-

Hankkeessa järjestettiin talkoita arvok-

nä yhdessä kyläkävelylle. Maa- ja kotitalous-

kaimpien kohteiden alkukunnostukseen se-

naisten kehittämän konseptin avulla maise-

kä laadittiin tarkemmat hoitosuunnitelmat

man ongelmakohdat voitiin kartoittaa, ja sen

alueiden jatkohoitoa varten. Käytännössä al-

jälkeen yhdessä kyläläisten kanssa miettiä

kukunnostuksen jälkeen jatkohoito onnistuu

keinoja, yhteistyökumppaneita ja rahoituska-

parhaiten niittämällä tai laiduntamalla. Hoi-

navia maiseman hoitamiseksi. Kävelystä laa-

tajana voi olla paikallinen viljelijä, tai mikäli

dittiin raportti, joka toimii myös jatkossa käsi-

laiduneläimiä on tuotu kauempaa, on valvon-

kirjana maisemanhoitotöille.

ta järjestetty muulla tavoin. Kohteiden hoidon

rahoitus on onnistunut maatalouden ympä-

Viimeisenä toimintavuotena haastoimme han-

ristötuen erityistuella, jota viljelijä tai yhdis-

keväen voimin kaikki lappilaiset ja kainuulai-

tys on voinut hakea perinnemaiseman tai

set kylät yhteisiin maisemanhoidon talkoisiin.

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärke-

Tuloksena yhteensä viisikymmentäyksi kylä-

än kohteen hoitamiseen tai pienillä kohteilla

toimijaa, maa- ja kotitalousseuraa tai urheilu-

hoito on järjestynyt usein ilman ulkopuolista

seuraa raivasi maisemaa avoimeksi, kunnosti

rahoitusta keskinäisillä sopimuksilla. Hoidon

yhteisiä rakennuksia, laitumia, uimarantoja tai

piiriin saatiin noin 400 ha perinnemaisemia

laavupaikkoja. Voi sanoa, että Lapissa ja Kai-

tai muulla tavoin kylämaiseman kannalta

nuussa todella herättiin toimimaan oman ky-

merkittäviä kohteita.

lämaiseman puolesta.

Kittilän Kelontekemässä kyläyhdistys talkoili sähköpaimenaitaa. Hiehot hoitavat jatkossa rannan maisemat
kuntoon.
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Rehevöitynyt ja pusikoitunut vanha iitty komistui raivauksella ja muutaman vuoden laidunnuksella.
Kuva Kemijärven Oinaalta.

Simon Wanhat kylät
maisemanhoitoalueeksi
Simonkylän maa- ja kotitalousseura teki aloit-

Perinnebiotoopit luonnon
monimuotoisuuden
säilyttäjinä ja osana
kylämaisemaa

teen luonnonsuojelulain mukaisen maisemanhoitoalueen perustamisesta Simonkylän ja Si-

Perinnebiotoopit ovat perinteisten maanvilje-

moniemen alueelle. Hankkeessa tehtiin tiivistä

lystapojen ylläpitämiä luontotyyppejä; niitty-

yhteistyötä kyläläisten kanssa, ja sen tuloksena

jä, ketoja, hakamaita ja metsälaitumia, jotka

valmistui laaja maisemanhoitoalueen hoito- ja

tarvitsevat säilyäkseen aktiivisia hoitotoimia.

käyttösuunnitelma, ”Simon wanhat kylät”, jota

Näillä luontotyypeillä elää oma vuosisato-

maisemanhoitoalueen perustaminen edellyt-

jen aikana niukkoihin ravinneoloihin sopeu-

tää. Simossa on nähty maisemanhoitoalueen

tunut kasvi- ja eläinlajistonsa. Kun huono-

tuoma mahdollisuus kehittää kylän luonto- ja

tuottoiset heinäniityt, kivikkoiset rannat ja

kulttuurimatkailua ja säilyttää kylä viihtyisänä

metsäiset laidunmaat ovat maatalouden te-

ja vetovoimaisena asuinympäristönä.
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hostuessa jääneet ilman hoitoa ja hoitajia, on

kohteilla; on keitetty punamultaa, tehty päre-

myös perinnebiotooppien ja sen seurauksena

kattoa tai opeteltu riukuaidan tekoa. Tapahtu-

niistä riippuvaisten eliölajien määrä romah-

missa ja teemapäivillä saadaan aikaan paitsi

tanut 1900-luvulta lähtien. On laskettu, että

näkyvää tulosta, siirretään myös arvokasta tie-

maassamme elävistä uhanalaisista eliölajeista

toa vanhoista, mutta tänäkin päivänä pätevis-

noin kolmannes on jollakin tavalla perinne-

tä rakennustavoista sukupolvelta toiselle.

maisemista riippuvainen. Tämä tarkoittaa yli

Simossa, Simonkylässä ja Simoniemessä

700 kasvi- tai eläinlajia. Samalla kun hoidetaan

sekä Sotkamossa Naapurivaaralla tehtiin laa-

kylämaisemaa, edistetään myös harvinaisten

jemmat rakennusperintökohteiden kunnos-

ja uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia.

tustarpeen kartoitukset. Tuloksena valmistui

Kylämaisemaa hoitamalla on saatu turvattua

yleispätevä ohje vanhan rakennuksen asujille

ketokatkeron, keltamataran, ruijanesikon, ve-

vaurioiden ehkäisemiseen sekä kiinteistökoh-

ri- ja punakämmekän, noidanlukkojen ja mo-

taiset vauriokartoitukset.

nien muiden harvinaisten perinnebiootooppien kasvilajien esiintymiä. Natura-alueiden
perinnebiotooppeja on saatu hoidon piiriin
85 ha Perämeren saarilla sekä Ounas- ja Torniojokivarsissa. Hankkeessa on järjestetty

Taulukko 1. Hankkeen tulokset numeroina.
Maisemat Ruotuun numeroina

Kpl

hlö/ha

myös niitty- ja laidunpäiviä, joilla yleisö on

Teemapäivät ja kurssit

60

1 766

päässyt tutustumaan perinnebiotooppien la-

Kyläkävelyt

44

678

jeihin ja niiden hoitajiin.

Hoitosuunnitelmat

52

400

Talkoot/
maisemanhoidon järjestely

57

912

Neuvontatilaisuudet kylissä

35

581

Ikkunoihin kittiä ei silikonia
ja muut arvokkaat
vinkit rakennusperinnön
neuvontapäiviltä

Mediaosumat

285

Rakennusperinnön neuvontapäivillä opastettiin vanhan rakennuksen kunnostamisessa. Neuvontapäivien yhteydessä tarjotuille
neuvontakäynneille on ollut kova kysyntä, ja
restauroijat ovat tehneet pitkää päivää maakunnassa kartoittaessaan rakennusten vaurioita ja ohjeistaessaan kunnostajia. Omistajat
ovat saaneet vinkkejä työjärjestyksestä, ja onpa saattanut säästyä eurojakin, kun on vältytty turhalta työltä. Innokkaimmissa kylissä on
talkoiltu myös rakennusperinnön kunnostus9
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Maisemanhoidon mallikohteet
Rovaniemen virkistyssaaret
Ounasjoen suiston ja Kemijoen arvokkaat perinnemaisemat
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Ounasjoen suistossa sijaitsee Rovaniemen ar-

Saarista on niitetty heinää karjan talvire-

vokkaimmat perinnemaisemat. Koivusaari ja

huksi 1700-luvulta lähtien ja perinteisen kar-

Hiansaari kuuluvat valtakunnallisesti arvok-

jatalouden aikaan alueella on ollut myös lai-

kaaseen tulvaniittykokonaisuuteen. Alueet

tumia. Nykyisin Koivusaari ja Hiansaari ovat

ovat maisemallisesti merkittävällä paikalla

suurelta osin avointa tulvaniittyä ja osin haka-

Koivusaaren rajoittuessa vilkkaaseen 4-tiehen

maista koivikkoa, jonka aluskasvillisuudessa

ja Hiasaaren sijoittuessa lähelle Ounasjoen itä-

on runsaasti tuoreen ja kuivan niityn lajistoa.

rantaa hieman pohjoisempana. Lisäksi Koivu-

Puusto on alueella monipuolinen; saaressa

saari ja Hiansaari ovat osa Ounasjoen Natura

kasvaa koivun lisäksi tuomea, pihlajaa, vaih-

2000-verkostoa (FI 130 1318).

televan ikäistä haapaa ja raitaa sekä uhanalais-

Kotisaari
ta jokipajua. Pensaskasvillisuuden muodostaa

eräratsuista. Hän hoitaa saarta erityisympäristö-

pajujen ja lehtipuun vesojen lisäksi metsäruu-

sopimuksella, ja vie sinne myös hevosvaeltajia

su, punaviinimarja ja kataja. Saaren pohjois-

nauttimaan maisemista ja luonnonrauhasta.

osassa on jäljellä vielä avoimia sara-, kastik-

Maisemat Ruotuun -hankkeessa on suun-

ka- ja suurruohotulvaniittyjä. Uhanalaisista

niteltu alueiden hoitoa ja järjestetty keväisin

lajeista alueella kasvaa viitasammalta, laakso-

tiedotustilaisuuksia. Laidunkauden avajai-

arhoa ja mutayrttiä. Laidunnus Koivusaares-

sissa kaikki innokkaat ovat päässeet mukaan

sa on aloitettu uudelleen 2007 ja Hiansaaressa

lampaiden kuljetukseen, tai muuten tutustu-

vuonna 2009.

maan alueisiin, viljelijän ja maisemanhoitajien

Kemijoen Kotisaaressa näkyy rovanieme-

arkeen. ”Kun ihmiset tietävät saarilla laidun-

läinen uittoperinne. Saaren rakennuksia on

tavista eläimistä ei ongelmiakaan ole liiemmin

kunnostettu matkailukäyttöön, ja esimerkiksi

ilmennyt. Koiratkin osataan kytkeä ennen lai-

vanha venevaja toimii nykyisin tilausravin-

tumelle tuloa”, summaavat Jouko ja Vilho.

tolana. Lapin safarit vie matkailijoita saareen
jokiveneajeluilla.
Torniolaisen lampurin Vilho Junnolan lampaat pitävät huolen sekä Ounasjoen tulvaniittyjen että Kotisaaren ympäristöstä. Lampaat

Lisätietoa:
* Vilho Junnola,
sp: vilho.junnola@pp.inet.fi
* Ounasjoen eräratsut/Jouko Iivari

Ounasjoen suiston saariin ja kotisaareen tulevat

www.ounasjoeneraratsut.fi

kahdessa erässä traktoriperäkärryllä. ”Haku ja

* Lapin safarit/Jyrki Karonen,

tuonti vie neljä päivää, kun mukaan lasketaan

sp: jyrki.karonen@laplandsafaris.com

myös lampaiden venekyyditykset. Onneksi

www.laplandsafaris.com

yhteistyö Lapin safarien kanssa toimii todella
hyvin, ei tarvitse miettiä kuljetusta erikseen”,
kertoo Junnola. Lapin safareilla onkin erikoisempia keikkoja tiedossa vuosittain aina kesän
aluksi ja lopuksi, kun kyytiin hyppää matkailijoiden sijaan nelijalkaisia maisemanhoitajia.
Lampaiden valvonnasta huolehtii Lapin Safareiden lisäksi Rovaniemen 4H-yhdistys.
Hiansaaressa laiduntavat Ounasjoen Eräratsujen hevoset. Nämä kulkevat saareen omin jaloin, kahlaamalla, kertoo Jouko Iivari Ounasjoen

Laaksoarho Koivusaaressa. Kuva Mika Koivisto.
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Paavalniemen lampaansyöjät
Rovaniemen Paavalniemessä on toiminut jo

noin kymmenelle karitsalle. Maisemat Ruo-

useamman vuoden yhteistyökuvio paikalli-

tuun –hankkeessa on neuvottu viljelijää eri-

sen peltoviljelijän, kyläläisten ja pellolaisen

tyistukihaussa, jonka turvin saaren hoito on

lampurin kesken. Kylän miehet ovat Timo

rahoitettu. ”Hyvä kuvio, kun meitä on monta

Hinnon johdolla ostaneet yhdessä kesän alus-

ukkoa talkoilemassa, ja valvomassa pitkin ke-

sa pellolaiselta lampurilta Jaana Keräseltä päs-

sää. Syksyn tullen saadaan liha kukin omien

sikaritsoita Kemijoen saareen laiduntamaan.

perheittemme käyttöön”, tuumaa Timo lam-

Saari on vuokrattu Kemijoki Oyltä. Aluksi

paansyöjien puolesta.

saaresta raivattiin pois pajukot, niittyaukioita laajennettiin raivaamalla nuorta puustoa
niiden ympäriltä. Lampaat pitävät huolta
virkistyskäytössä olevasta saaresta syömällä
pajun vesat raivautuilta alueilta ja pitämällä
vanhat niittyaukeat avoimina. Ruokaa riittää

14

Lisätietoa voi kysyä Timo Hinnolta: timo.
hinno@pp.inet.fi.

Kuva: Mika Koivisto
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Koko aukeaman kuva Kajaanin kaupunkilaidun, Kajaani + sijaintikartta
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Kajaanin kaupunkilaidun
-Yhteistyöllä lammaslaidun kaupunkilaisten iloksi
Kajaanin kaupungin viheralueiden vastaa-

kalla. Läheisyydessä on myös kaksi päiväko-

vat Jouko Hukkanen ja Hanna Pasula olivat

tia ja koulu.

yhteydessä lammaslaidun ajatuksesta Mai-

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys huo-

semat Ruotuun -hankkeeseen syksyllä 2012.

lehti lampaiden kaitsemisesta ja aidan raken-

Yhteistyöhön lähdettiin etsimään lampuria ja

tamisesta talkoilla yhdessä hankkeen kanssa.

sopivaa yhdistystä. Laitumen perustamista

Kajaanin kaupunki antoi aitamateriaaliksi

kaupunkiin pohdittiin palaverissa talven 2013

tolppia ja vanhoja verkkoaitoja. Yhteistyössä

aikana, ja mukaan saatiin lampuri Anni Huus-

oli mukana myös läheisen Huuhkajavaaran

ko ja Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.

päiväkodin vanhempainyhdistys, joka huo-

Laitumen paikaksi valikoitui Vimpelinlam-

lehti laidunrauhan säilymisestä viikonloppui-

men virkistysalueen Pyykönpuron koivikko.

sin. Lampaiden hoitoon saatiin sponsoritukea

Paikan valintaan vaikuttivat suositun polku-

paikallisesta LähiTapiolasta.

verkoston läheisyys ja sijainti näkyvällä pai-

Kajaanin kaupunkilaidun, kuva talkoista.
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Kaupunkilaidunta kokeiltiin ensimmäistä

on hyvä esimerkki monien eri organisaatioi-

kertaa pienellä alueella jo kesällä 2013. Alueel-

den välisestä yhteistyöstä. Laidunkokeilua

la laidunsi kolme uuhta karitsoineen. Laidun-

voi lämpimästi suositella muillekin taajama-

nus onnistui yli odotusten, eikä häiriöitä juuri

alueille.

huomattu. Laitumen suuri suosio oli positiivinen yllätys, katsojia saattoi olla jopa kaksi-

Lisätietoja:

sataa henkeä päivässä. Kävijöissä oli erityisen

* Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry,

paljon lapsiperheitä, mutta lampaat kiinnosti-

Mauri Saastamoinen

vat kaiken ikäisiä.

p. 040 517 8570

Koska laidunkokeilusta saatiin hyvää palautetta, kyläyhdistys haki alueen hoitoon
maatalouden erityisympäristötukea keväällä
2013. Laidunalueen verkkoaitaa laajennettiin
kattamaan reilun hehtaarin kokoinen ympä-

mauri.saastamoinen@nakertaja.net
* Kajaanin kaupunki Hanna Pasula, hortonomi,
p. 044 710 0111
hanna.pasula@kajaani.fi
* Jouko Hukkanen, tulosyksikön päällikkö,

ristötukialue. Samalla näkyvimmälle reunus-

p. 044 710 0288

talle rakennettiin perinteistä pystyaitaa. Mo-

jouko.hukkanen@kajaani.fi.

lempina kesinä lampaiden tullessa laitumelle
järjestettiin kaikille avoimet laidunkauden
avajaiset, jossa läheisten päiväkotien lapset
antoivat kesälampaille nimet.
Hanke oli mukana kaupunkilaitumella
organisoimassa tapahtumia ja talkoita, tiedottamassa, hakemassa. Hanke auttoi myös
kyläyhdistystä hoitosuunnitelman teossa.
Kaupunkilaidun sai paljon positiivista julkisuutta mediassa. Kaupungilla on oma lammaslaidunsivusto, jossa kerrottaan kesän laiduntapahtumista. Kajaanin kaupunkilaidun
19

Aholan ja Tolvan kylälaitumet, Posio.
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Posion kylälaitumet
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Tolvan kylä Posiolla, Riisitunturin kupeessa

saada palautettua peltoviljelyyn, ne kannattaa

on inventoitu maakunnallisesti arvokkaaksi

ottaa laidunkäyttöön”, suositteli Heli. Kun so-

maisema-alueeksi. Kylällä innostuttiin suun-

pivat hoitokohteet oli kartoitettu, selvitettiin

nittelemaan yhdessä naapurikylän lampurin

maanomistajien suostumus laiduntamiseen.

kanssa toimia maisema-arvojen säilyttämisek-

Lampuri osti aitaverkon, ja aita ensimmäi-

si. Lähes jokainen kylällä oli varmasti miet-

selle laitumelle tehtiin muutamassa tunnissa

tinyt, että niityille ja pelloille täytyisi tehdä

yhteisissä talkoissa samana syksynä. Koska

jotakin. Kun päätettiin ryhtyä maisemanhoito-

laitumet sijaitsevat keskeisellä paikalla kylä-

talkoisiin koko kylän voimin, saatiin työtaak-

maisemassa, voi niille hakea maatalousalueen

kaa jaettua sopivaksi, eikä kenenkään tarvitse

luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoi-

kantaa vastuuta yksin.

tosopimusta korvaamaan aiheutuneita kuluja.

Kyläläiset lähtivät Maisemat Ruotuun

Posion Aholassa kokeiltiin laiduntamista

-hankkeen suunnittelijan Heli Pääkön kans-

keskellä kylää päiväkodin ja koulun naapu-

sa retkelle kylämaisemaan. Koska kylällä ei

rissa. Aita tehtiin talkoilla Lohirannan metsäs-

enää ole karjatiloja, mukana oli lampuri Anne

tysseuran ja Maisemat Ruotuun -hankeväen

Pätsi naapurikylästä. Yhdessä todettiin, että

voimin toukokuussa. Laidunkauden avajaisia

peltoaukeat ovat merkittävä osa Tolvan kylä-

vietettiin kesäkuussa yhdessä päiväkodin ja

maisemaa. Osa pelloista on edelleen viljelys-

toimintakeskuksen väen kanssa. Posion 4H:n

sä, mutta osa on jäänyt pois hoidon piiristä, ja

johdolla laidunpäivänä askarreltiin käpylam-

pusikoitumassa hyvää vauhtia. ”Jos lohkoja ei

paita, ja lapset saivat tutkia suurennuslasilla

Posion aitatalkoot

muitakin laitumen asukkeja; kovakuoriaisia
ja kärpäsiä ainakin löytyi. Kokemukset ensimmäisestä laidunkesästä olivat pelkästään positiivisia. ”Monet lapset näkivät ensimmäistä
kertaa laiduntavia eläimiä. ”On hienoa olla
mukana tällaisessa toiminnassa. Kun alueen
asukkaat ja maanomistajat vielä auttoivat valvonnassa, ei meidän ole tarvinnut ajaa montaa
kymmentä kilometriä päivittäin lampaita laskemaan”, innostuu Anne kertomaan.
Kokemuksia kylälaitumista voi tiedustella
Anne Pätsiltä, puh: 0400 773375.
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aman kuva + sijaintippalan mylly, Ristijärvi
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Karppalan mylly
-Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö aktiivisen kyläyhdistyksen hoidossa

26

Karppalan mylly sijaitsee Ristijärvellä Uvan

Myllyalueeseen rajautuu maakunnallisesti

kylässä. Alue on valtakunnallisesti merkittävää

arvokas perinnemaisema. Karppalan rantaniit-

rakennettua kulttuuriympäristöä ja mylly kuu-

ty on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti

luu parhaiten säilyneisiin Kainuun puromyllyi-

tärkeä, ja osa alueesta poikkeuksellisen rikasta

hin. Kokonaisuuteen kuuluu ympärivuotisesti

lajistoltaan. Huomionarvoisia lajeja ovat mm.

käytetyn turbiinimyllyn vuodelta 1915 ja myl-

särmäkuisma ja kalvassara. Niittyä on lai-

lyladon lisäksi Karppalan ja Virpelän pihapii-

dunnettu yhtäjaksoisesti lähes 60 vuoden ajan

rit. Mylly on edelleen täysin toimintakunnos-

vuoteen 2002 saakka. Laidunnuksen loputtua

sa ja sillä höylätään päreitä ja jauhetaan viljaa

aluetta on pidetty omistajan toimesta avoimina

vuosittain. Karppalan myllyn ympäristöä on

raivaamalla vesakoita. Iäkkäällä maanomista-

aktiivisesti hoidettu maaomistajan ja kyläyh-

jalla on ollut toiveena, että joku muu taho jat-

distyksen toimesta. Uvan kyläyhdistys järjes-

kaisi niittyjen ja myllyn ympäristön hoitoa.

tää paikalla vuosittain Karppalan myllytapah-

Hankkeen toimesta Uvalla pidettiin kylä-

tuman, jossa tuodaan esille vanhoja perinteisiä

kävely kesällä 2012, jolloin kartoitettiin mah-

työtapoja päreen teosta viljan jauhatukseen.

dolliset erityisympäristötukikohteita kylällä.

alueen hoidon kuluihin”, sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Jokelainen. Koska
alue on arvokas kulttuuriympäristö, rajattiin
niittoalue kyläyhdistyksen ehdotuksesta pystyaidalla. Talkoissa kävi päivän aikana noin
neljäkymmentä henkeä opettelemassa riukuaidan tekemistä. Myllyn ympäristö hoidetaan
niittämällä, ja hoito rahoitetaan maatalouden
ympäristösopimuksella (ent. erityisympäristötuki). Myös myllyyn rajautuvalle perinnebiotoopille on tehty hoitosuunnitelma, ja alueelle
haetaan seuraavassa tukihaussa ympäristösopimusta. Rantaniityt hoidetaan jatkossa laiduntamalla.
Kyläkävelyllä tehty maisemanhoitosuunni-

Lisätietoja

telma muuttui käytännön toimiksi, kun Uvan

* Uvan kyläyhdistys ry

kyläyhdistys tarttui haasteeseen. ”Vuosittai-

Puheenjohtaja Veikko Jokelainen

sen myllytapahtuman toimintakenttä lähiym-

Tolosenjoentie 96 88400 Ristijärvi,

päristöineen on perusteltua pitää matalakasvuisena, ja mielellämme haemme korvausta

puh. 0500-383 593.
* www.rky.fi -> Kainuun puromyllyt
27
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Keminmaan kirkkojen niityt
Keminmaan kirkkojen ympäristössä
arvokasta työtä maisemanhoidon eteen
ovat tehneet Kemin seudun 4h-yhdistys
Satu Järvelän johdolla, seurakunta, luonnonsuojeluyhdistykset ja lampuri Anne
Jurva. Kaikkien työpanosta on tarvittu,
jotta uhanalaiset kasvilajit, mm. ketokatkero ja keltamatara saadaan alueella säilymään. Laiduneläimet tuovat vaihtelua
maisemaan, ja ovat myös matkailijoiden
mieleen.
Keminmaan vanhan ja uuden kirkon
niityt muodostavat rakennusten kanssa
valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristökokonaisuuden.
Alue on Kemijokivarren maiseman kohokohta. Alueiden keskellä on keskiajan
lopussa rakennettu harmaakivikirkko
ja 1820-luvun empirekirkko, jotka ovat
muodostaneet laajan kirkkopitäjän ytimen joen länsirannalle. Kirkkojen ympäristössä on säilynyt arvokkaita niittyjä.
Niittyalueet ovat todennäköisesti olleet
laidunnuksen, tallauksen ja niiton kohteina varsin pitkään. ja lammaslaidunnus on jatkunut alueella aina 1950-luvulle asti. Maatiainen ry. On valinnut alueen
vuoden 2011 perinnemaisemaksi. Maisemat ruotuun-hanke on etsinyt alueelle
hoitajaa, jotta ympäristö säilyisi. Aluetta
on hoidettu seurakunnnan ja Lapin luonLaidunalue koostuu useammasta lohkosta, jotka ympäröivät
kirkkorakennuksia

nonsuojelupiirin toimesta niittotalkoilla,
mutta nyt hoidon tueksi haluttiin laiduntavia eläimiä.

29

Keminmaan vanha kirkko on Suomen pohjoisin luonnonkivikirkko, ja kuuluisa nähtävyys.
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Kemin seudun 4H-yhdistys innostui lai-

maan. ”Taajamassa lampaiden vahtiminen on

dunprojektista, ja haki alueen alkukunnos-

niin intensiivistä työtä, että halusin hoitajaksi

tukseen ei-tuotannollista investointitukea

ja lampaiden valvojaksi paikallisen tahon”,

vuonna 2012 sekä sen jatkoksi perinnebio-

kertoo Anne.

toopin ympäristösopimusta (erityisympäris-

Kirkon niittyjen hoitoa suunniteltaessa eri-

tötukea). Kemin seudun 4H-yhdistys toimii

tyistä huomiota on kiinnitetty alueella esiin-

Keminmaan ja Kemin alueilla. Se järjestää

tyvän uhanalaisen ketokatkeron säilymiselle

kerhoja ja tapahtumia lapsille ja nuorille sekä

ja elinalueiden lisäämiselle. Erityistuen pii-

kouluttaa ja työllistää nuoria erilaisiin asia-

rissä oleva alue koostuu neljästä lohkosta,

kaspalvelutehtäviin. Keminmaan kirkoilla

joiden aitaamisessa 4H-yhdistys teki ison

on esimerkiksi toiminut nuorten yrittäjien

työn. Lisäksi vanhan kirkon hakamaalle teh-

kesäkahvila. Yhteistyökumppaniksi löytyi

tiin riukuaitaa Leo Tuomelan johdolla. Kaik-

tervolalainen lammastilallinen Anne Jurva,

kialla kirkkojen ja pappilan ympäristön alu-

joka perinnebiotooppien ystävänä oli valmis

eilla kasvaa perinnebiotooppikasvillisuutta.

lainaamaan lampaansa kirkon niittyjä hoita-

Ketokatkeron lisäksi alueella esiintyviä mui-

ta harvinaisia ja uhanalaisia lajeja ovat mm.

toa oli sen sijaan hävinnyt lampaiden suihin.

keltamatara ja pohjanrölli. Suurin osa alu-

Ketokatkerot eivät liene maistu lampaista

eesta hoidetaan laiduntamalla, mutta arvok-

kaikkein herkullisimmilta.

kaimmat alueet niitetään edelleen, ja tarpeen
vaatiessa osalla lohkoista voidaan pitää väli-

Lisätietoja:

vuosia laidunnuksessa. Kesällä 2014 lampaat

* Kemin seudun 4H-yhdistys/toiminnan-

laidunsivat uuden kirkon ketokatkeroniityllä

johtaja Satu Järvelä

ensimmäistä kertaa. Ketokatkeroita ei ollut

sähköposti: satu.jarvela@4h.fi

syöty, mutta niiden ympärillä olevaa kasvus-

* www.rky.fi -> Kemijoen jokivarsiasutus ja
kirkkomaisemat

Ketokatkerot ja keltamatarat viihtyvät matalakasvuisella
kedolla
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Porttimäen niitty, Sotkamo
-Arvokas niitty 4H-yhdistyksen hoitoon
Sotkamon Porttivaaran alarinteillä sijait-

si. Kasvupaikat ja niittykasvillisuus ovat

seva Porttimäen tila on ollut alkujaan

vaihtelevia ja monipuolisia. Huomionar-

Ala-Sotkamon kylän vuolukiven louhin-

voisia kasvilajeja ovat olleet ennen hoidon

tapaikka. Louhoksen vartijana ollut Au-

aloittamista nurmitatar, nurmikohokki,

gust Tikkanen rakensi tilan rakennukset ja

pussikämmekkä, ahomansikka, ahopu-

raivasi pellot 1900-luvun alussa. Tila auti-

kinjuuri, kalvassara ja särmäkuisma. Li-

oitui 1960-luvulla. Porttimäen läpi kulkee

säksi alueella on tavattu koristekasvi-

UKK-retkeilyreitti, siellä on myös kota ja

jäänteenä harjaneilikkaa. Hoitotoimia on

alueen historiasta kertovia opastauluja.

tehty 1990-luvun puolivälissä luonnon-

Tila sijaitsee Vuokatin valtakunnallisesti

suojeluyhdistyksen toimesta. Niitylle on

arvokkaalla maisema-alueella. Alueella

tehty perinnebiotoopin hoitosuunnitelma

on kulttuurihistoriallista, maisemallista ja

v. 2007. Sen mukaan on tehty alkukunnos-

virkistyskäyttöön liittyvää merkitystä.

tus ja hoidettu niittämällä ns. YTY-töinä

Porttimäen niitty on pääosin suur- ja

2012 vuoteen asti. Niitty onkin palautunut

pienruohovaltaista, vanhoja pihamaan

kasvillisuudeltaan ja hyönteisiltään hyvin

niittyjä ja aikanaan niitettyjä peltoaluei-

monilajiseksi, niityltä on havaittu mm. ke-

ta. Niitty on arvotettu 1994 tehdyssä kar-

to- ja suikeanoidanlukkoa.

toituksessa maakunnallisesti arvokkaak-

4H-yhdistyksen talkooväki työssä
34

Noidanlukkoja etsimässä

Sotkamon 4H-yhdistyksellä oli tarve

yhteistyössä hankkeen ja 4H-yhdistyksen

löytää kohteita nuorille kesätöiksi ja yh-

kanssa. Teemapäivien aikana oli mahdol-

distys innostui Porttimäen niittämisestä.

lisuus kokeilla erilaisia niittotyövälineitä

Kohteen hoito pystyttiin rahoittamaan

pienniittokoneesta viikatteeseen, lisäksi

ympäristöministeriön rahalla pariksi vuo-

annettiin tietoa perinnebiotooppien hoi-

deksi. Niitty soveltuu hienosti niittokoh-

dosta ja niittykasveista. Niittotalkoissa uu-

teeksi, ja hankkeen toimesta alueen hoi-

distettiin retkeilijöiden iloksi myös vanhat

tosuunnitelma uusittiin.

haasiat. Näin talkoissa niitetty heinä saa-

Yhdistyksellä oli jo ai-

tiin kuivumaan hevosille herkkuheinäksi.

empaa kokemusta perin-

Porttimäen niityn hoito järjestynee myös

nebiotooppien hoidos-

jatkossa, kun Sotkamon 4H-yhdistys hakee

ta, sillä se on hoitanut

niityn hoitoon ympäristösopimusta seuraa-

maatalouden erityisym-

vassa tukihaussa.

päristötuella Sotkamon

Pussikämmekkä

kirkonkylällä sijaitsevaa

Lisätietoja:

Syntiniemeä. Porttimä-

* Sotkamon 4H-yhdistys,

ellä pidettiin talkoiden

Tarja Kaikkonen, toiminnanjohtaja,

yhteydessä useita nii-

puh 0400 943 416,

ton hoidon teemapäiviä

tarja.kaikkonen@4h.fi
35
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Särestöniemi, Kittilä
Särestöniemi sijaitsee Kittilässä Kauko-

voon vaikuttaa pitkään jatkunut perintei-

sen kylässä, kyläkeskuksesta noin viisi ki-

nen maankäyttö. (RKY 2009) Särestöniemi

lometriä linnuntietä koilliseen. Särestö on

on arvokas myös matkailun kannalta. Erä-

museoalue, joka muodostuu edesmenneen

maatila ja taiteilijakoti on yleisölle avoin-

taiteilija Reidar Särestöniemen kotipaikas-

na ympäri vuoden, ja siellä käy vuosittain

ta, ateljeesta, galleriasta sekä niitä ympä-

noin 6 000 kävijää.

röivistä metsistä ja niittyalueista. Alueen

Alueen niittyjä on niitetty säännöllises-

rakennuskannassa yhdistyvät 1800–luvun

ti vuoteen 1996 saakka. Ranta-alueiden

peräpohjalaisen erämaatilan perinteiset

säännöllinen niittäminen on lopetettu ai-

hirsiset rakennukset ja Reima ja Raili Pie-

kaisemmin. Alueella on ollut aiemmin

tilän suunnittelemat, 1970– ja 80-luvuilla

myös laiduneläimiä. (Kalpio & Bergman,

valmistuneet modernit puurakennukset.

1999.) Alueen niittyjen ja peltojen hoito

Alue on valtakunnallisesti arvokas kult-

aloitettiin uudelleen Lapin luonnonsuo-

tuurihistoriallinen kokonaisuus, jonka ar-

jelupiirin toimesta vuonna 2009. Hoidon

Etualalla Särestön vanhat viljapellot, joita Lapin luonnonsuojelupiiri niittää. Taustalla Pietilöiden
suunnittelema Reidarin ateljee ja koti.

38

tueksi haluttiin myös laiduneläimet, ja

korvata esimerkiksi lampaiden kuljetus-

Maisemat Ruotuun -hankkeen avustuk-

kustannuksia ja aidan korjauskuluja, kertoo

sella alkoi yhteistyö museosäätiön, Lapin

Tarja Pasma Lapin luonnonsuojelupiiristä.

luonnonsuojelupiirin, Kittilän luonto ry:n
ja kittiläläisen Sonja Joensuun kanssa, jon-

Yhteystietoja:

ka tilalta lampaat tulevat.

* Särestöniemen museo/Annika Koskamo,

Ensimmäinen laidunkokeilu tehtiin
vuonna 2013, ja koska kokemukset olivat
hyviä, tehtiin lampaille seuraavana kesänä

sp: annika.koskamo(at)sarestoniemi.fi
* Lapin luonnonsuojelupiiri/Tarja Pasma,
sp: tarja.pasma(at)sll.fi

vaihtolaidun tulvaniitylle Ounasjokivarteen. ”Yhteistyön tuloksena saatiin siisti ja
hoidettu ympäristö, lampaille kesälaidun
ja positiivisesti yllättyneet matkailijat”, kiteyttää Särestöniemen museosäätiön johtaja Annika Koskamo. Hoito rahoitetaan
erityisympäristötuella, jota hakee Lapin

Pohjan-

luonnonsuojelupiiri. Tuen avulla voidaan

noidanlukko

39

P
!

Sieppijärven kotiseutumuseo
0

40

5

P
!

10
km

© Maanmittauslaitos, 7/MML/2015

Muinaispolun hoito laiduntamalla, Sieppijärvi, Kolari
41

Sieppijärven kotiseutumuseon
muinaispolun hoito laiduntamalla
Kotiseutumuseo ja muinaispolku sijaitse-

muinaisjäännösalue oli pensoittumassa,

vat Sieppijärven kylältä noin kilometri

päätettiin alueen hoitoon hakea tukea

pohjoiseen Kolarin keskustan suuntaan.

museovirastolta. Yhdessä todettiin, että

Museo ja sen yhteyteen tehty muinais-

alueen raivaaminen ja hoito on helpointa

polku esittelevät kolarilaista talonpoikais-

laiduntamalla, ja laadittiin hankehakemus

kulttuuria ja sen jättämiä jälkiä maastoon.

hoidon rahoittamiseksi. ”Kun hakuaika

Muinaispolulla voi tutkia, miltä näyttää

oli syksyllä, Museovirastosta saatiin jo

vanhan rakennuksen pohja, tai minkälai-

seuraavana keväänä myönteinen rahoi-

sia jälkiä maastoon ovat jättäneet pellon

tuspäätös, joka kattoi noin 4 000 euron

raivaus, nuotiopaikat tai tervanpoltto.

aitaamiskulut sekä osan alueen muinais-

Muinaispolku lähtee museon pihapiiristä.

jäännösten dokumentoinnista”, kertoo

Lapin maa- ja kotitalousnaisten Heli

museon hoitaja, arkeologi Hilkka Oksala.

Pääkkö aloitti Maisemat ruotuun-hank-

Myös museon pihapiirin rehevöityneet

keessa työt Kolarin Sieppijärvellä kylä-

vanhat peltomaat, ja pihakenttä aidattiin

kävelyn merkeissä. Seuraavana kesänä

lampaiden syötäväksi

vuonna Hilkka Oksala Kolarin kotiseutu-

Osana muinaisjäännösalueen hoitopro-

museosta pyysi apua museon pihan hoi-

jektia tehtiin museon pihapiiriin hakamaa-

don suunnitteluun. Suunnittelija Piritta

ta rajaamaan perinteisen mallista riukuai-

Peurasaari ihastui etenkin vanhaan haka-

taa. Työt aloitettiin jo syyskuussa riukujen

maahan, jonka reunamat kumpumaisine

teolla. Talkoissa oli hyvä henki. Työhön

alueineen kielivät myös alueella sijaitse-

osallistui myös kunnan kulttuuritoimen,

vista muinaisjäännöksistä. Koska arvokas

4H-kerhon ja kotiseutuyhdistyksen väkeä.

Muinaispolku. Kuva Kirsi Koskela

42

”Samalla ymmärsimme paremmin vanho-

lisättiin kesän aikana. Tavoitteena on, että

jen aikojen aidantekoa, sen raskauttakin,

pihapiirin horsmikot muuttuvat laidun-

kun teimme kaiken käsityönä, sanoo Hilk-

nuksen myötä matalakasvuisiksi ja avoi-

ka. Puut aisattiin, ja laitettiin kuivumaan

miksi, kuten pohjoiset pihapiirit ja -kentät

perinteiseen tapaan nojaamaan paksua

ovat aiemmin olleetkin. ”Voin suositella

oksaa vasten talven ajaksi.

tällaista muinaisjäännösalueen adoptoin-

Aidan tekoon kutsuttiin Leo Tuome-

tia ja hoitoa kaikille asiasta kiinnostuneelle

la Lautiosaaresta. Aitakurssille tulikin in-

yhdistyksille tai seuroille, mutta suunnitte-

nokkaita tekjöitä, ja museon pihapiiriin

lu ja hoitotoimet täytyy tietenkin tehdä yh-

valmistui hetkessä parikymmentä metriä

teistyössä museoviraston kanssa”, ohjeis-

käsin punottua riukuaitaa. ”Olimme kurs-

taa vielä Hilkka Oksala.

sin jälkeen pihkaisia ja nokisia, mutta onnellisia. Aidanteossa oli monta sukupolvea

Lisätietoja:

mukana. Kolarissa oli todellista oikeaa tal-

* Kolarin kunnan nettisivuilta:

koohenkeä”, hehkuttaa Hilkka Oksala onnistuneesta päivästä. Aidan teki loppuun
perinnetaituri Jyrki Vaattovaara. Paikalli-

www.kolari.fi/fi/palvelut/kunnan-palvelut/sivistysosasto/museo.html
* Kolarin kotiseutuyhdistys

nen lampuri Jarmo Kylmämaa toi alueelle

Vasittu Luuta ry/Hilkka Oksala

kuusi lammasta jo samana kesänä. Määrä

sähköposti: hoksala29@gmail.com

osoittautui vähäiseksi, ja lammasmäärää
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Naapurinvaara
-Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue seittemän sinisen naapurissa

46

Naapurinvaara sijaitsee Sotkamossa, ja on

hoja niittymaita, mikä tekee maisemasta

nimensä mukaisesti Vuokatinvaarajakson,

yhdessä hyvin hoidetun rakennusperin-

seittemän sinisen naapurivaara. Naapur-

nön kanssa ainutlaatuisen.

invaara on luokiteltu valtakunnallisesti

Naapurinvaaran kyläyhdistys on toi-

arvokkaaksi maisema-alueeksi ja valta-

minut aktiivisesti oman kylämaisemansa

kunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi

hyväksi. Yhdistys on tehnyt ja teettänyt

kulttuuriympäristöksi. Alue on Kainuun

sekä rakennusten kunnostusta että kylä-

vanhimpia asutusalueita, pysyvää asutus-

maiseman hoitoa. Yhteistyössä hankkeen,

ta oli jo 1500-luvulla. Kylältä avautuvat

kyläyhdistyksen, maanomistajien ja maan-

vaikuttavat näköalat lähivaaroille, vesis-

viljelijöiden kanssa haettiin ratkaisuja laa-

töihin ja metsiin. Perinteisen maatalouden

jojen perinnebiotooppialueiden hoitoon.

jäljet näkyvät kylämaisemassa edelleen.

Hankkeessa on tehty maisemanhoitosuun-

Lepikkoniityt ovat Kainuulle tyypillisiä

nitelma kylälle, maanomistajakyselyitä,

perinnebiotooppeja, joita ei muualla Suo-

hoitosuunnitelmia perinnebiotoopeille, ja

messa juurikaan ole. Kaskiviljelyn jälkeen

näin arvokkaista perinnemaisemista hoi-

kaskiahoille kasvaneet lepikot harvennet-

don piiriin saatiin yli 60 hehtaaria. Kyläyh-

tiin harvapuustoisiksi lepikkoniityiksi, joi-

distys on auttanut eläinten valvonnassa lai-

ta aidattiin myöhemmin laitumiksi. Lähes

dunkohteilla. Hoidetuilla metsälaitumilla

kaikki Naapurinvaaran rinteet ovat van-

on pidetty avointen laidunten päiviä, joissa

Kyytöt ovat palanneet Naapurinvaaran lepikkoniityille

kerrottiin perinnebiotooppien hoidosta ja
laiduntavista alkuperäisroduista. Rakennusperinnön hoidon teemapäivänä annettiin neuvoja kylän arvokkaiden rakennusten hoitoon. Arvokkaimpien pihapiirien
hoidon tarve selvitettiin kohdekohtaisesti
osana hanketta. ”Olemme tehneet aloit-

Raivaustalkoot

teen maisemanhoitoalueen perustamisesta Naapurinvaaralle. Kyläläisillä on tietämys alueen ainutlaatuisuudesta, ja vahva

matkailua. Naapurinvaaran kaunista mai-

tahto oman maisemamme säilyttämiseen,

semaa, luontoa ja laiduntavaa karjaa, kyyt-

ja hoitoon. Maisemallisesti kaunis asuin-

töjä ja suomenlampaita tuotteistettiin mat-

ympäristö on myös viihtyisä, ja kukapa

kailukäyttöön yhteistyössä Culture Finland

ei sellaisessa toivoisi asuvansa”, tiivistää

– valtakunnallisen kulttuurimatkailuhank-

Naapurinvaaran kyläseuran puheenjohtaja

keen järjestämässä Matkailu ja kulttuurin

Hannu Koski.

syke tapahtumassa.

Naapurinvaaralla on tehty yhteistyötä
myös useiden eri organisaatioiden kesken.

Lisätietoa:

WWF:n talkooleirillä hoidettiin kylän kes-

* Naapurinvaaran kyläyhdistys,

keisiä perinnemaisemia niittämällä ja rai-

puheenjohtaja Hannu Koski,

vaamalla. Talkootyönä on raivattu myös
perinnemaisemissa risteävien polkujen

sp: hannu.o.koski@luukku.com
* Viljelijä, Jouko Sormunen,

varsia. Yhteistyössä Sotkamon kunnan Py-

p 040 591 9836,

sy polulla -hankkeen kanssa uusittiin luon-

jouko.sormunen@hotmail.com

topolkutauluja. Naapurinvaaran sijainti
Vuokatin matkailukeskuksen äärellä tarjoaa hyvän lähtökohdan kehittää maisemaarvoihin ja perinnemaisemiin perustuvaa

* Naapurivaaran huvikeskus:
www.napis.com
* Naapurivaaran lomakeskus:
http://www.tahtesi.fi/web/?p=2
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Liakan laitumet
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Liakka on aktiivinen ja kasvava kylä

”Liakanjoki mutkittelee alueen läpi

lähellä Tornion keskustaa ja on maakun-

kauniina ja vanhat talot mäkien päällä

nallisesti arvokas maisema-alue. Yhteistyö

muistuttavat menneistä ajoista. Vastaran-

kyläläisten ja paikallisen lampurin kanssa

nalla saattaa liidellä pöllö tai haukka”,

lähti liikkeelle kyläkävelystä vuonna 2012.

ihastelee omaa kylämaisemaansa lampuri

Yhteistyössä kyläkävelyraportin kohteita

Kirsi Ylipiessa. Ylipiessan lampaat ovat jo

on otettu hoidon piiriin jo useita. Tornion

hoitaneet kotitilan ympäristöä, nyt hänen

kaupunki on panostanut maisemanhoi-

laumansa palvelee koko kylän maiseman-

toon kahden hankkeen voimin, ja Liakan

hoitajana. Hoidon rahoitukseen Ylipiessa

kohteitakin kunnostettiin Väylän hoide-

hakee ympäristösopimusta vuonna 2015.

tut maisemat -investointihankkeen turvin.

Liakkassa pidettiin myös rakennuspe-

Koijusaareen aidattiin vanha hakamaa, ja

rinnön neuvontapäivät kesällä 2014. Asian-

toinen laidunalue perustettiin Liakkajoen

tuntijoina olivat Lapin ELY-keskuksen tar-

itärantaan, arvokkaiden Piessan pihapiiri-

kastaja Tapio Pukema ja restaurointimestari

en tuntumaan. Lampaat pitävät jokivartta

Marko Korkeasalo. Arvokkaita neuvoja sai-

ja vanhojen talonpoikaispihapiirien ympä-

vat paitsi rakennusten omistajat, myös ky-

ristöä siistinä.

läläiset ja kauempaa tulleet kuulijat. ”Päi-

Punamultaa keittämässä

vien parasta antia on juuri keskustelu, ja
kunnostuskohteiden tutkiminen yhdessä,
jolloin oppikin menee parhaiten perille”,
sanoo Lilli Alapiessa, yksi rakennusten
omistajista. Perinnepäiviä jatkettiin punamullan keitolla, eikä kylmä sade tai tuulikaan haitannut talkoolaisia. Punamulta
sai jäädä pataan seuraavaksi yöksi hautumaan. Lauantaina päästiin maalaamaan
vanhaa aittaa, johon uusittiin myös pärekatto. Kylältä löytyi 1960-luvulla höylättyjä
päreitä, ja rautakaupasta 80 -luvulla ostetut
pärenaulat käytettäviksi talkoisiin. Onneksi visu isäntä oli laittanut ne aikanaan talteen, ja olipa talkoissa päreiden höylääjäkin
paikan päällä näyttämässä, kuinka päreet
asetellaan oikein päin.

Korkean aitan katon kunnostaminen
vaatii jo kunnon rakennustelineet
51
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Moisiovaaran tarinapolku, Hyrynsalmi.
Latvan kulttuurilaituri, Puolanka.
Kuva: Matleena Muhonen.
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Kuva Eeva Heikkinen

Moisiovaaran tarinapolku ja
Latvan kulttuurilaituri

54

Moisiovaara Hyrynsalmella on yksi Kai-

valtava, osa polun raivauksista oli tehty

nuun vanhimmista vaarakylistä, asutusta

jo ennen varsinaista talkoopäivää. Talkoi-

on ollut jo 1600-luvulla. Vaarojen laelta

lemassa oli kahden päivän aikana lähes

avautuvat edelleen vaikuttavat näkymät

50 henkeä, mukana oli myös Kullervo

kauas ympäristöön, vaikka viljelyn lop-

-hakkeen työväkeä. Tarinapolkua tallaa-

pumisen myötä perinteinen avoin mai-

maan päästiin ensimmäistä kertaa Moisio-

sema ja näkymät ovat osin sulkeutuneet.

vaaran kyläpäivillä 26.7.2014.

Moisiovaaran kylää on ehdotettu uutena

Latvan kylä sijaitsee Puolangalla Lat-

kylänä maakunnallisesti arvokkaaksi mai-

vavaaran kumpuilevalla etelärinteellä

sema-alueeksi.

Paljakan matkailukeskuksen tuntumassa.

Kyläkävely Moisiovaaralla pidettiin

Maisemassa korostuvat perinnebiotoo-

kesällä 2012 yhdessä Moisiovaaran ky-

pit; metsälaitumet ja laidunniityt. Kylä on

läyhdistyksen kanssa. Kävelyllä kyläläiset

elinvoimainen, karjaa on usealla tilalla.

ehdottivat vanhan kulkureitin, karttapo-

Latvan kylämaisemaa on ehdotettu uute-

lun, avaamista kyläläisten ja matkailijoi-

na kylänä maakunnallisesti arvokkaaksi

den käyttöön. Tätä kyläläisille arvokas-

maisema-alueeksi.

ta ja muistorikasta polkua myöten on

Syksyllä 2013 matkailutoimijoiden ret-

kuljettu vuosisatoja. Kyläyhdistyksen ja

kellä nousi esille tarve, Kainuun vaaraky-

MARU -hankkeen yhteisessä palaverissa

lien kulttuurimaiseman hyödyntämisestä

joulukuussa 2013 päätettiin polku raivata

matkailussa. MARU -hankkeen toimesta

esille, tehdä kartta ja kirjata ylös tarinoi-

tätä ajatusta lähdettiin työstämään Lat-

ta polun varrelta. Polun rakenteet tehtiin

van kylällä. Kylällä ei ole toimivaa ky-

Vilho Keräsen lahjoittamasta materiaalis-

läyhdistystä, joten kaikki kyläläiset kut-

ta. Hankkeen puolesta piirrettiin kartat

suttiin yhteiseen suunnittelupalaveriin.

ja kirjattiin ylös kyläläisten tarinat. Polku

Matti Heikkisen loistava idea oli yhdis-

raivattiin talkoilla, ja merkittiin maastoon.

tää maisematuote jo kauan kylälle ha-

Tarinat kerättiin infotauluiksi. Kyläläisten

luttuun maitolaituriin. Infotaulut ja mai-

innostus ja tahto saada polku valmiiksi oli

tolaituri muuntuivat matkan varrella

kaikelle kansalle avoimeksi kulttuurilaitu-

Lisätietoja:

riksi, jonne koottiin tiivis infopaketti kylästä.

Moisovaara:

Kulttuurilaituri valmistui Kainuun Nuotan työllisyystöinä Heikkisen puutavarasta. Latvan uusi laituri on kunnianosoitus
maataloudelle ja perinteille, ja toimii kyläläisten kokoontumispaikkana. Kulttuurilaituri sijaitsee kaikkien saavutettavissa
keskellä kylää, vieressä kulkevat vaellus-,
hiihto- ja pyöräilyreitit. Moisovaaran ja
Latvan kylien ideat ovat helposti kopioita-

* Moisiovaaran kyläyhdistys
Vilho Keränen, p. 050 025 1325
vilho.keranen@hyrynsalmi.net
* https://fi-fi.facebook.com/moisiovaarankylayhdistys
* Anneli ja Jaakko Heikkinen,
p. 040 758 5071
Latva:
* Paljakan loma-asunnot,

vissa myös muille kylille. Onnistumiseksi

Matti Heikkinen p. 050 032 4107

tarvitaan vain tahtoa ja innostusta.

info@paljakanloma-asunnot.fi

Latvan kylämaisemaa. Kuva Eeva Heikkinen

Kulttuurilaiturin avajaiset
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Kostamon ja Oinaan
tulvaniityt sekä kylämaisemakohteet

58

Kemijoen keskiosilla, Kemijärven poh-

Tulvaniityistä ovat korkeimmat virran-

joispuolella sijaitsevat Kostamon ja Oi-

puoleiset törmät edelleen jäljellä. Maiseman

naan kylät ovat aikanaan syntyneet mitä

kannalta ne ovat tärkeässä asemassa, sillä

parhaimpien viljelysmaiden äärelle. Joki-

pensoittuessaan kilometrien pituiset vallit

vesien aikojen saatossa kasaamat hienoja-

sulkevat näkymät tehokkaasti. Molemmis-

koiset maa-ainekset ovat luoneet perustan

sa kylissä on herätty toimimaan pusikoitu-

alueen maataloudelle. Ravinteikas maa on

mista vastaan, ja maanomistajat ovat vuok-

raivattu pelloiksi ja laajat tulvaniittyalueet

ranneet palstoja mielellään laidunkäyttöön.

ovat tarjonneet talvirehun karjalle. Mo-

Myös kyläraittien varrella olevat käytöstä

lemmissa kylissä on jäljellä paljon perin-

pois jääneet pellot ovat saaneet uutta käyt-

teisiä peräpohjalaisia asuinrakennuksia.

töä laitumina. Kostamolaisen Markku Kor-

Kostamon kylä on maakunnallisesti arvo-

pelan lampaat pitävät maisemia avoimina

kas maisema-alue, ja Oinaan kylä kuuluu

kummassakin kylässä. Maisemat Ruotuun

valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennet-

-hanke on ollut mukana sopimuslaitumien

tuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009).

hoidon suunnittelussa.

”Erityistuki on kattanut hoitokuluja.

Tilalla on pidetty huolta myös raken-

Nyt kun niityiltä ja törmiltä on raivattu

nusperinnöstä. Tilan vanha, nyt uudelleen

pajuja, näkyy jokikin monin paikoin aivan

kengitetty ja kunnostettu päärakennus pää-

eri tavalla”, Markku sanoo.

see oikeuksiinsa, kun ympärillä on hoidet-

Myös eläinten täytyy opetella maise-

tuja laidunnurmia ja perinteisiä talousra-

malaiduntamista. ”Lampaiden kuljetta-

kennuksia. Kunnostusprojektiin päästiin

minen jokitörmiin on ollut haasteellista,

tutustumaan rakennusperinnön neuvonta-

kun venekyyti ei ole aina meinannut kel-

päivillä, kun tilan vanha päärakennus Pel-

vata. Kokeneempien, jo aikaisemmin alu-

tola oli yksi päivän esittelykohteista.

eella laiduntaneiden uuhien mukana olo

Markulta voi kysyä kokemuksia maata-

rauhoittaa selvästi koko laidunkatrasta.

louden erityistukisopimuksista (vuodesta

Lisäksi vanhemmat uuhet näyttävät tien

2015 alkaen, maatalousalueen luonnon mo-

parhaille ruokailupaikoille kesän eri aikoi-

nimuotoisuuden ja maiseman hoitosopi-

na”, kertoo Markku.

mus) ja laiduntamisesta luonnon- niityillä.

Yhteystiedot:
Markku Korpela,
puh: 040 5179784
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Rahoitusta maisemanhoitoon
Hankerahoitusta ELY-keskuksen tai
Leaderin kautta
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja maatalousrahasto tarjoavat useita
mahdollisuuksia kylämaiseman hoitoon rahoituskaudella 2014–2020. Kylien kehittämiseen, investointeihin tai erilaisiin ympäristönhoitohankkeisiin kannattaa kysyä rahoitusta
paikallisista LEADER-ryhmistä tai suoraan alueen ELY-keskuksesta riippuen hakijatahosta ja hankkeen suuruudesta. Hakijana voi olla esimerkiksi kunta tai rekisteröitynyt
yhdistys.
LEADER-Ryhmät Lapissa:
* Peräpohjolan kehitys ry
http://www.perapohjola.fi
(Ranua, Rovaniemi, Tervola, Keminmaa, Kemi, Simo)
* Outokaira Tuottamhan ry
http://www.outokaira.fi
(Pello, Tornio, Ylitornio)
* Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
http://www.kktm.fi
(Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio)
* Pohjoisimman Lapin Leader ry
http://www.pll.fi
(Utsjoki, Inari, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kemijärvi)
LEADER-ryhmät Kainuussa:
* Elävä Kainuu Leader ry
http://www.kainuuleader.fi
(Hyrynsalmi, Suomussalmi, Sotkamo, Kuhmo, Ristijärvi)
* Oulujärvi Leader ry
http://oulujarvileader.com
(Kajaani, Paltamo, Puolanka, Vaala)
* Maaseutuohjelma verkossa: www.maaseutu.fi

60

Maatalouden ympäristösopimukset
Viljelijät tai rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea tukea maisemanhoitoon maatalouden ympäristösopimusten kautta (edellisellä ohjelmakaudella erityistukisopimus). Rekisteröityneet yhdistykset voivat tehdä ympäristösopimuksia maatalousalueen luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon (perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet) tai kosteikkojen
hoitoon. Viljelijät voivat lisäksi hakea ympäristösopimusta kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen
hoitoon (ja alkuperäisrotujen/-kasvien kasvattamiseen). Ympäristösopimusta haetaan alueen ELY-keskuksesta huhtikuun loppuun mennessä.
Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen sekä kosteikon perustamiseen voi hakea erikseen ei-tuotannollisen investoinnin tukea. Tämä tukimuoto edellyttää jatkoksi ympäristösopimuksen tekemisen. Ei-tuotannollisen investointien tuki haetaan ELY-keskuksesta kesäkuun loppuun mennessä.
Lisätietoa:
* www.mavi.fi
* www.maaseutu.fi

Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön
hoitoon ELY-keskuksista
ELY-keskusten avustukset rakennusperinnön hoitoon on tarkoitettu lähinnä rakennuksen
ominaispiirteiden säilyttämistä tukeviin korjauksiin, esimerkiksi katon kunnostamiseen
tai hirsirakennuksen kengitykseen. Hoitoavustusta voivat hakea rakennusten omistajat.
Hakuaika avustuksille on vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Lomake löytyy
suomi.fi-palvelusta: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/
ym_ym004/index.html

Arvokohteen hoitoon tukea museovirastolta
Museovirasto myöntää entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittäville rakennuksille; rakennussuojelulailla suojeltujen sekä autiokirkkojen tai niihin verrattavien muiden
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, konservointiin tai historiallisen asun palauttamiseen. Hakuaika on vuosittain lokakuussa. Museovirastolta voi
hakea avustusta myös muinaisjäännösten ympäristönhoitoon.
Lisätietoja:
* Museovirastosta vaihde p. 094 0501.
Erikoistutkija Risto Holopainen, p. 040 128 6313, risto.holopainen@nba.fi
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Kylätalot kuntoon
Suomen Kotiseutuliitolta voi hakea seurantaloavustusta. Sitä voi saada vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjaamiseen sekä siihen liittyvään selvitys- ja
tarkastustyöhön. Rahoituksessa kiinnitetään huomiota sekä rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon että kokoontumistilojen tarpeellisuuteen kansalaistoiminnan kannalta. Hakuaika on vuosittain syyskuussa.
Lisätietoja ja hakukaavakkeet
* Suomen Kotiseutuliitosta, p. 09 612 6320.
* Rakennustutkija Leni Pakkala, p. 09 612 632 21

Hyödyllisiä linkkejä:
* Museovirasto: http://www.nba.fi/fi/avustukset
* Suomen kotiseutuliitto: http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Kesänavetoissa, ja muissakin talousrakennuksissa puusta tehdyt piiput ja savuhormit antavat ensimmäisinä periksi. Kun piipun tyvi kunnostetaan, estetään isommat
vauriot. Kuva: Mari Jaakonaho.
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Lisätietoa
Yhteystiedot:
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maisema ja perinnebiotoopit:
* biologi Merja Lipponen, p. 0295 037 427
* ylitarkastaja Marjut Kokko, p. 0295 037 380
Rakennusperinnön hoitoavustukset:
* tarkastaja Tapio Pukema, p. 0295 037 492
Ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit:
* Agrologi Heidi Kotala -Paaluharju, p. 0295 037 006
Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Maisema ja perinnebiotoopit:
* ylitarkastaja Maarit Vainio, p. 0295 023 893
Rakennusperinnön hoitoavustukset:
* tarkastaja Alpo Hurskainen, p. 0295 023 711
Ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit:
* ympäristötukivastaava Pekka Korhonen, p. 0295 023 562
sähköpostit ELY-keskuksissa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lapin ELY-keskuksen puhelinvaihde 0295 037 000
Kainuun ELY-keskuksen puhelinvaihde 0295 023 500
Lapin maa- ja kotitalousnaiset
* Heli Pääkkö, p. 040 558 0243
Kainuun maa- ja kotitalousnaiset
* toiminnanjohtaja Marjatta Pikkarainen, p. 044 320 1585,
sp: marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi
* ympäristöasiantuntija Marjo Piirainen, p. 043 825 4202,
sp: marjo.piirainen@maajakotitalousnaiset.fi
ProAgria Kainuu
* erityisasiantuntija Matti Partanen, p. 040 028 2092,
sp: matti.partanen@proagria.fi
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Linkkejä ja julkaisuja
Maaseutuohjelma 2014–2020: www.maaseutu.fi
Maaseutuvirasto: www.mavi.fi
Maisemat Ruotuun –hanke: www.ymparisto.fi/maisematruotuun
Simon maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma löytyy sähköisenä Helsingin
yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta. www.helda.fi
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi:
www.maaseutumaisemat.fi
Tietoa rakennusperinnön ja sen hoidosta www.rakennusperinto.fi
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