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Lukijalle
Edessäsi on Kelankylän maisemanhoitosuunnitelma. Tämän maisemanhoitosuunnitelman suunnitteluun ja rakentamiseen on saatu rahoitus Lapin elinkeino-, liikenne- ja
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pidetty aktiivisesti mukana suunnittelutyön kaikissa vaiheissa. Tämä tulee esille useissa kohdissa tätä maisemanhoitosuunnitelmaa. Suunnitelmassa tuodaan esille joitakin
asiantuntijoiden kehitysideoita kyläkuvan edistämiseksi.
Tämä ei suinkaan pois sulje kyläläisten omia ideoita, päinvastoin toivomus on, että tämä suunnitelma aktivoi kylläisiä ideoimaan ja kehittämään kyläympäristöään.
Tämä suunnitelma on jaettu kaikkiin kylän talouksiin postilaatikkojakeluna. Toivomus on, että suunnitelma saisi
olla työkaluna kyläympäristön rakentamisessa kylälläsi.
Rovaniemellä 15.10.2018
Suunnittelutyöryhmän puolesta
Rauno Kuha

Sisällysluettelo
Johdanto........................................................................................................................ 1
Maiseman yleiskuvaus.................................................................................................. 2
Arvokkaat ja suojellut kohteet.............................................................................................. 4
Muinaisjäännöskohteet................................................................................................. 5
Arvokas kylämaisema-alue.......................................................................................... 5
Perinnebiotooppi........................................................................................................... 6
Arvokas rakennus kylämaisemassa.............................................................................. 7
Hoidettavat kohteet............................................................................................................... 8
Säilytettävä avoin näkymä............................................................................................ 9
Avattava näkymä.......................................................................................................... 9
Kyläalueen kasvillisuus.............................................................................................. 10
Puuston ja pensaikon valikoiva harvennus..................................................................11
Puuston ja pensaikon poisto....................................................................................... 12
Uudet kohteet...................................................................................................................... 13
Kehitettävä matkailun kohde...................................................................................... 15
Uusi riukuaita............................................................................................................. 16
Uusi taukopaikka........................................................................................................ 17
Talkoot ja kurssit............................................................................................................ 18
Vinkkejä avustuksista..................................................................................................... 18
Lähteet............................................................................................................................ 19
Lisätietoa........................................................................................................................ 19

Johdanto

Olet voinut vaikuttaa tämän maisemanhoitosuunnitelman sisältöön työn eri vaiheissa. Työ käynnistettiin Kelankylässä syyskuussa 2016 järjestetyllä kyläkävelyllä.
Kyläkävelyreitin varrella oli useita pysähtymispisteitä,
joissa osallistujia pyydettiin kirjaamaan ylös kohteen
havaintoja. Kyläkävelyn aikana saatiin tärkeitä tietoja
alueen historiasta, nykyisestä toiminnasta, ehdotuksia maiseman parannustoimista ja kehittämistarpeista.
Kohteet havaintoineen merkittiin myös kartalle.
Lisää kyläläisten mielipiteitä kylämaisemasta keräsimme kevään 2017 asukaskyselyssä. Siinä pyysimme
mm. merkitsemään kartalle alueet, jotka koettiin miellyttävinä ja alueet tai kohteet, jotka kaipaisivat kunnostamista.

Näiden lähtötietojen lisäksi kyliin on tutustunut maisema-arkkitehti ja biologi. Maisema-arkkitehti tarkasteli
vesistöjen, metsien, peltojen ja rakennusten sijaintia
maisemassa eli maisemarakennetta. Biologi kartoitti kylien perinnebiotoopit. Hyödynsimme ideoinnissa
myös aiemmista inventoinneista saatuja tietoja kylän
arvokkaista maisema-alueista, rakennetuista kulttuuriympäristöistä, rakennuksista, muinaisjäännöksistä ja
perinnebiotoopeista. Lähtötiedot ja suunnitelma maisemanhoidosta koottiin karttaluonnokseen, johon tutustuimme toukokuussa 2017 pidetyssä kyläillassa ja
uudelleen huhtikuussa 2018.

Kelankylan maisemanhoitosuunnitelma

Maisemanhoitosuunnitelmaa toteutetaan jo. Elokuussa
2017 järjestimme ensimmäiset maisemanhoidon talkoot
Kelalammen ja Kelajoen alueella ja toiset talkoot elokuussa 2018 Siuruanjoen alueella. Molemmissa talkookohteissa avasimme jokimaisemaa mm. poistamalla pusikoita.
Talkookohteet valitsimme kyläläisten toiveiden ja maisemanhoitosuunnitelman suositusten perusteella.
Toivomme, että maisemanhoitosuunnitelma inspiroisi sinua ja muita kyläläisiä ja mökkiläisiä uusiin ideoihin ja
aloitteisiin sekä vaalimaan ainutlaatuista kylämaisemaanne pitkäjänteisesti.
Maisemanhoitosuunnitelma koostuu maisemanhoitosuunnitelmakartasta ja sitä tukevasta kirjallisesta selostuksesta.
Olemme merkinneet arvokkaat kohteet ja ehdotukset kartalle symbolein ja avanneet niitä suunnitelman selostusosan teksteissä ja valokuvissa. Ehdotuksemme ovat suosituksia, eivätkä ne velvoita maanomistajia toimenpiteisiin.
Tämän selostuksen lopusta löydät tietoa rahoituslähteistä,
joista voit maanomistajana, tai kyläyhteisö yhteistuumin,
hakea avustusta maisemanhoitosuunnitelman toteuttamiseen.

Maisemanhoidon aikataulu Kelankylällä
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Maiseman yleiskuvaus

Ranuan kuntaa halkoo lounas-kaakkosuuntainen pienten ja keskikokoisten järvien ja harjujakson muodostama vyöhyke, joka poikkeaa luonteeltaan ympäröivästä tasaisesta ja vähäjärvisestä nevalakeudesta. Vyöhykettä kutsutaan
Ranuan järvialueeksi ja sen kyliä Ranuan järvikyliksi. Kelankylä on yksi kylistä, jotka kuuluvat Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja siinä tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuksien seutuun. Järvialueelle on tyypillistä soiden
runsaus ja soiden väleistä pilkistävät laakeat moreenimaat. Alueen poikki kulkee muutamia harjujaksoja, joita tiestö
seuraa. Asutus ja viljelmät ovat keskittyneet harvojen pienten järvien ympärille, koska rannat ovat karua ympäristöään viljavampia.
Kelankylä sijaitsee Ranuan kunnan eteläosassa Siuruanjärven ja Siuruajoen ja Kelajoen varrella, joiden vedet laskevat Iijoen kautta Perämereen. Asutus on sijoittunut harjumuodostelman päälle, pääosin Syötteentien varteen.
Siuruanjärven maisemaa.
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Arvokkaat ja
suojellut kohteet
Kelankylän alueella on monenlaisia arvokkaita kohteita,
joilla on luonto- tai kulttuuriarvoja. Tällaisia ovat suojellut muinaisjäännökset, hoitoa tarvitsevat perinnebiotoopit ja
arvokkaat rakennusperintökohteet. Löydät nämä kohteet symbolien avulla kartasta. Seuraavaksi kerromme niistä tarkemmin.

4

Kelankylan maisemanhoitosuunnitelma

Muinaisjäännökset
Kelankylän alueella sijaitsee kaksi Museoviraston rekisteröimää muinaisjäännösaluetta. Mattilan muinaisjäännösalueella Siuruanjärven koillisrannalla
sijaitsee kivikautinen asuinpaikka ja useita pyyntikuoppia. Siuruankankaan muinaisjäännösalueella lähellä Syötteentietä
sijaitsee kaksi pyyntikuoppaa. Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla suojeltuja, jolloin niiden alueelle ei saa
rakentaa eikä välittömässä läheisyydessä
raivata puita.

Siuruankankaan muinaisjäännösalueen pyyntikuoppa.

Arvokas kylämaisema-alue
Maisemanhoitosuunnitelmassa Kelankylän alueelle sijoittuu kaksi arvokasta kylämaisema-aluetta. Läntisempi alue sijaitsee Kelajoen molemmin
puolin ja itäinen alue Siuruanjärven ja
Siuruanjoen rajaamalla vyöhykkeellä.
Molemmilla alueilla on laajoja viljelyaukeita ja yhtenäinen rakennusperintö.
Kelankylän maisemia ovat muovanneet ensin jääkausi ja sitten esi-isiemme elämäntyö. Karjatalouden ansiosta kylän pellot ovat pysyneet avoimina ja alueen
järvimaisemat ovat suhteellisen avarat. Kylää halkovien Kela- ja Siuruanjokien rannat ovat kuitenkin
päässeet pusikoitumaan. Näille alueille suositellaan
säännöllistä maiseman avaamista poistamalla taimikkoa ja pensaikkoa. Maiseman ominaispiirteillä on
matkailullista vetovoimaa ja niitä kannattaa korostaa
maisemanhoidolla.
Karjaa laiduntamassa Kelankylässä.
Kelankylan maisemanhoitosuunnitelma
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Arvokas rakennus
kylämaisemassa

Kelankylälle on tässä maisemanhoitosuunnitelmassa esitetty kahdeksan paikallisesti arvokasta rakennusta kylämaisemassa. Rakennukset edustavat tyypillistä peräpohjalaista rakennuskantaa, pihapiirejä ja sen talousrakennuksia kuten aittoja, riihiä ja latoja. Kelankylällä merkittäviä kulttuurihistoriallisia rakennuksia ovat Hakalan talo, Kannaksen vanha
hirsitalo, Kelan tilan vanha rakennus, Kelankylän vanha koulurakennus, Aholan hirsitalo,
Sarajärven kunnostettu vanha lato (kuvassa alla) ja Sarajärven vanha hirsitalo. Rakennukset
sijoittuvat Syötteentien varteen ja viljelysaukeiden reunamille ja ovat osa alueen vanhoihin rakennusiin perustuvaa kylämiljöötä.
Rakennukset pihapiireineen kertovat kylän historiasta, sen elinkeinoista ja kylän vauraudesta.
Rakennusten pitäminen asuttuina on tärkeää alueen kulttuuriperinnön säilymiselle. Vanhojen
rakennusten kunnostamiseen on mahdollista hakea avustusta, ks. s 17.

Kunnostettu lato Sarajärven tilan lähellä on yksi arvokkaista rakennuksista Kelankylällä.
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Perinnebiotooppi

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden vuosisatojen ja vuosikymmenien aikana synnyttämiä luontotyyppejä, kuten niittyjä, ketoja ja hakamaita. Näille alueille on vuosisatojen aikana kehittynyt omaleimainen ja rikas kasvilajisto. Kelankylän alueella perinnebiotooppeja esiintyy erityisen
runsaasti, kartoituksessa tunnistettiin kaikkiaan kahdeksan aluetta. Nämä alueet sijaitsevat pääosin
Siuruanjoen ja Siuruanjärven ranta-alueilla, mutta myös Syötteentien varressa. Perinnebiotoppit
säilyvät vain laiduntamalla tai niittämällä.
Syötteentien varressa sijaitsee useita vanhoja laitumia, joilta tavattiin ketokasvillisuutta, mm. kissankäpälää. Myllytien varren kolme perinnebiotooppikohdetta ovat vanhojen talojen pihapiirejä ja
niittyjä. Kohteissa kasvaa mm. ketosilmäruohoa, ahonoidanlukkoa, isolaukkua, siankärsämöä ja
kissankäpälää. Siuruanjärven pohjoispuolella Syötteentien varressa sijaitsee katajaa, päivänkakkaroita, isolaukkua, kultapiiskua, kissankäpälää ja ahonoidanlukkoa kasvava keto ja kylän itäreunalla
vanha niitty, jossa kasvaa isolaukkua, ketosilmäruohoa, tuoksusimaketta ja vadelmaa.

Kelankylän katajavaltainen keto, jossa kasvaa myös päivänkakkaraa, isolaukkua ja kultapiiskua.
Ilman jatkuvaa hoitoa perinnebiotooppeja uhkaa rehevöityminen ja umpeenkasvu. Nopea- ja reheväkasvuiset
yleislajit, kuten ohdakkeet, horsmat ja kastikat, valtaavat
helposti käytöstä poistuneet perinnebiotoopit. Ne vievät
kasvutilan usein niukkaravinteiseen maaperään sopeutuneilta hidas- ja matalakasvuisilta lajeilta. Perinnebiotooppien umpeenkasvua voidaan estää raivauksella ja laidunnuksella.
Perinnebiotooppialueen raivauksen päämääränä on tehdä
avoimia niittylaikkuja ja puuryhmiä niin, että ne vuorottelevat luontevasti. Raivauksessa alueelle pyritään jättämään monimuotoista ja -ikäistä puustoa ja pensasta.
Perinnebiotoopeilla ja perinnemaisemakohteilla laho- ja
kolopuut, luonnonvaraiset jalot lehtipuut, vanhat puut ja
Ahonoidanlukko

osa pensastiheiköistä säästetään puustoa raivattaessa.
Ne ovat tärkeitä mm. lintujen pesäpuina ja monien
hyönteisten elinympäristönä.
Raivausta kevyempi toimenpide, niitto, ylläpitää alueiden avoimuutta, lisää valoa ja vähentää ravinteisuutta,
mistä useimmat niittykasvit hyötyvät. Mikäli niityllä
on jäljellä biotooppilajistoa, niitto tehdään kasvien kukinnan ja siementen tuleentumisen jälkeen heinäkuun
puolivälissä – elokuun alussa. Niittoheinät korjataan
aina huolellisesti pois, jolloin alueen ravinteisuutta vähennetään.
Alueiden hoitoon on saatavana neuvoja mm. alueellisilta maaseutukeskuksilta ja ympäristökeskuksilta.
Kissankäpälä

Hoidettavat
kohteet
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Säilytettävä avoin näkymä
Kelankylän alueen avoimet viljelysaukeat Syötteentien varressa mahdollistavat pitkiä
näkymiä tieltä kylämiljööseen, pelloille ja Siuruanjärvelle. Näkymiä muodostuu lännessä Rintelän ja Pulkkalan kohdalla tien suuntaisesti ja myös pohjoiseen Kelajoen rantatörmille. Toinen avoin näkymäalue avautuu idempänä Syötteentieltä etelään kohti Siuruanjärveä. Kylän loivasti kumpuilevat pinnanmuodot, kylän viljelys- ja järvimaisema
rakennuksineen tulevat esiin näissä näkymissä. Nämä kylän omaleimaisuutta korostavat
näkymät on hyvä säilyttää aktiivisella hoidolla.

Avattava näkymä

Vaikka Kelankylän maisema on suurilta osin avointa viljelymaisemaa, on alueella muutamia peitteisempiä kohteita, joiden näkymiä voi palauttaa maisemanhoidon avulla eli
valikoivalla harvennuksella tai raivauksella. Tällaisia kohteita ovat Kelajoen ja Siuruanjoen ympäristöt, jotka ovat päässeet vuosien saatossa pusikoitumaan. Uusia näkymälinjoja Siuruanjärvelle saataisiin harventamalla puustoa Syötteentien varresta.
Kelajoen ja Siuruanjoen ympäristöä on hoidettu hankkeen aikana talkoilla. Maisemaa on
avattu mm. raivaamalla taimikkoa ja pensaikkoa. Näkymien pitäminen avoimena vaatii
säännöllistä hoitoa, joista kerrotaan seuraavaksi.

Kelajoen ranta-alueen harvennustalkoot v. 2017

Kelankylan maisemanhoitosuunnitelma
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Puuston ja pensaikon
valikoiva harvennus

Avoimen maiseman korostamiseksi maisemanhoitosuunnitelmassa ehdotetaan harvennettavaksi metsiköitä, yksittäisiä puuryhmiä ja pensaikkoja. Pääosa harvennettavasta puustosta sijaitsee näkymäalueiden reunoilla, kuten pellonreunoilla.
Valikoivassa harvennuksessa säilytetään näyttävät puut ja poistetaan taimikko sekä pensaat. Luonnon
monimuotoisuuden vuoksi ei pidä suosia vain yhtä puulajia, kuten koivuja, vaan säästää myös muita
lehti- ja havupuita. Kaadettu puusto ja leikkuujäte kerätään pois maastosta. Valikoivaa harvennusta voidaan tehdä vuodenajasta riippumatta, mutta työlle paras ajankohtana on kevät. Harvennuksia voi tehdä
ainoastaan maanomistajan luvalla.
Puuston ja pensaikon harvennus on jatkuvaa työtä, sillä jo muutamassa vuodessa rehevä peltomaa kasvattaa paljon uutta taimikkoa. Pyrkimyksenä tulee olla säännöllinen hoito. Vesistöjen ranta-alueita harventaessa täytyy ottaa huomioon vaadittavat peltojen puskurivyöhykkeet. Ympäristötuki edellyttää mm.
kolme metriä leveitä, pysyvän kasvillisuuden peittämiä suojakaistoja purovesistöjen varsille.
Alla olevissa kuvissa on esimerkki kylän tyypillisen kohteen puiden valikoivasta harvennuksesta. Tarkoituksena ei ole tehdä paljasta aukkoa puustoon, vaan valikoivalla harvennuksella poistaa huonokuntoisia ja pienempiä puita.

Valikoivalla harvennuksella poistetaan pieniä ja huonokuntoisia puita, ja pyritään korostamaan ryhmittelyllä hyväkuntoisten ja täysikasvuisten puiden näyttävyyttä.

Avautuva järvinäkymä korostuu valikoivan harvennuksen jälkeen.
10
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Puuston ja
pensaikon poisto

Maisemanhoitosuunnitelmassa osoitetaan tietyille alueille puuston ja pensaikon voimakkaampaa raivausta ja poistoa. Nämä toimenpiteet avaavat tehokkaasti näkymiä ja peittoisista alueista saadaan jälleen
niittyjä tai ketoja.
Raivattavalle alueelle voidaan jättää yksittäisiä maisemapuita, mutta tarkoituksena on niiton mahdollistaminen koneellisesti. Raivatut alueet vesovat ja kasvavat taimikkoa voimakkaasti ensimmäisinä vuosina raivauksesta, joten hoitoa on tehtävä myös tulevina vuosina. Jatkossa niitty tai keto voidaan leikata
1-2 kertaa vuodessa heinä- ja syyskuussa. Alueet kannattaa aidata lampaiden laidunnusta varten. Toimenpiteisiin voi hakea avustusta, ks. s. 17.

Puiden ja pensaikkojen raivausta on syytä tehdä alueilla, joilla halutaan avata täysin umpeen kasvaneita näkymiä tai palauttaa alueen alkuperäinen niitty tai keto.

Avautuva näkymä houkuttelee pysähtymään.
Kelankylan maisemanhoitosuunnitelma
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Uudet kohteet
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Kehitettävä
matkailun kohde

Kelankylälle matkailu on tärkeä nykyinen ja tulevaisuuden elinkeinon lähde.
Matkailu kannustaa hoitamaan kylämaisemaa, joka on tutkimusten mukaan yksi
tärkeimmistä kulttuuri- ja luontomatkailun vetovoimatekijöistä. Matkailu tuo
oheispalveluja kylälle ja pitää kylän elävänä ja kehittyvänä.

Erilaisten matkailumuotojen ja luontokokemusten hyödyntäminen kyläympäristössä on tärkeä
kylän kehittymisen kannalta. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien järvikylien (Kuha, Petäjäjärvi, Kuukasjärvi ja Kelankylä) osalta on tärkeää, että alueelta löydetään yhtenäisiä matkailua ja
kylän muita elinkeinoja edistäviä tekijöitä.
Maisemanhoitosuunnitelmassa esitetään kolme kehitettävää matkailun kohdetta. Kaksi näistä
kohteista palvelee luontomatkailua.
Kelalammen ja Kelajoen ympäristö on oivallinen kalastus- ja lintubongauspaikka ja Siuruajoen
ympäristö on omiaan erilaiseen retkeilyyn, uintiin, kalastukseen ja veneilyyn. Sekä Kelalammen että Siuruanjoen ympäristöön ehdotetaan uutta taukopaikkaa, missä matkailija pääsisi pysähtymään ja ihastelemaan Siuruanjokea paremmin.

Kelankylan maisemanhoitosuunnitelma
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Kehitettävä matkailun kohde

Hakalan talo Kelankylällä.

Hakalan talo Kelankylällä on kolmas ehdotetuista kohteista ja siellä voitaisiin järjestää
maatilamatkailua.
Matkailukohteiden suunnittelussa kannattaa tehdä yhteistyötä sekä kunnan että muiden
järvikylien kanssa. Tätä varten tulee tehdä tarveselvityksiä ja tarkempia kohdesuunnitelmia.
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Uusi riukuaita

Maisemanhoitosuunnitelmassa Kelankylän alueelle esitetään rakennettavaksi riukuaitaa molemmin puolin tietä Syötteentien ja Majovantien risteyksen läheisyyteen.
Riukuaita toimii sisääntuloporttina kylänraitille saavuttaessa.
Riukuaidan valmistus on monivaiheista. Kyläläisten toiveesta hankkeen yhteydessä
järjestettiin kaksi riukuaitakurssia. Alla on esitetty riukuaidan rakenne ja ulkonäkö.

Kuoritusta kuusesta tehty riukuaita, jossa on noin 2 metriä
korkeat pystytolpat ja 3-6 metriä pitkät vaakariut. Pystyjen
väli on noin 1,2 metriä. Vaakariut solmitaan vitsaksilla.

Riukuaidan vinotuki sijoitetaan noin 2-3 pystyn välein.

Syötteentien ja Majovantien risteys Kannaksen talon lähellä. Esimerkki riukuaidan sijainnista.
Kelankylan maisemanhoitosuunnitelma
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Uusi taukopaikka

Uusien taukopaikkojen tarkoitus on tarjota tiellä liikkuvalle
miellyttävä paikka pysähtyä
Kelajoen ja Siuruanjoen varteen ehdotetaan siltojen kohdille uusia taukopaikkoja. Uudet taukopaikat tarjoavat tiellä kulkevalle matkailijalle paikan pysähtyä. Taukopaikalla voi olla pysäköintipaikkoja, pöytä, kioski ja muita tarpeelliseksi nähtyjä varusteita. Siuruanjoen taukopaikka toimisi myös
lähtöpisteenä kanoottiretkille.
Siuruanjoen taukopaikka voidaan rakentaa nykyisen tauko- ja ekopisteen yhteyteen, mutta kuitenkin rajaamalla uudet toiminnot erilleen nykyisestä taukopaikasta. Taukopaikkojen toteutuksesta on
hyvä tehdä erilliset suunnitelmat.
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Luonnos Kelajoen uudesta taukopaikasta.
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Talkoot ja kurssit

Kylätalkoot ovat yksi tärkeimmistä keinoista pitää kylän
ympäristö viihtyisänä ja vetovoimaisena. Se on kyläyhteisöä lujittava tapahtuma, joka on helppo järjestää. Jos
maisemanhoito vaatii erikoisosaamista, sitä kyläyhteisö
voi hankkia järjestämällä kursseja. Näin olemme toimineet Voimaantuvat kylät -hankkeessa.

Kelankylän maisemanhoitotalkoissa vuosina 2017 ja
2018 harvennettiin Kelajoen ja Siuruanjoen ympäristön
tienvarsimetsikköä ja pensaikkoa. Näiden lisäksi valmistimme asiantuntijan opastuksella luonnonpölyttäjien
keinopesiä ja kiinnitimme niitä mustikkametsien reunapuustoon marjasatoja varmistamaan. Katso linkit opetusvideoihin s. 18.
Hankkeessa haimme myös muutakin oppia kyläläisten
toiveiden mukaan. Tietoa ja taitoa saimme raivaussahan
käytöstä ja riukuaidan rakentamisesta.

Vinkkejä avustuksista

Kylämaisemien hoitamiseen on saatavilla monenlaisia rahallisia tukia. Tukea on haettavana mm. perinnebiotooppien ja muinaisjäännösalueiden hoitoon, arvokkaiden rakennusten entisöintiin ja maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden säilyttämiseen. Tukien sopimusajat vaihtelevat ja niitä haetaan vuosittain tiettyihin ajankohtiin mennessä.
Tukiehtoihin on hyvä tutustua ennakkoon. Kyläjärjestöt ja -yhteisöt voivat hakea yhteisvoimin rahoitusta (riippuen
avustuksesta) kyläalueen hoitoon. Seuraavassa esitellään tärkeimmät avustuslähteet ja lisätietolinkit:
Leader-Peräpohjola on alueen maaseudun kehittämisyhdistys. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten
perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta ja kansainvälistä toimintaa. Yhdistykset voivat hakea tukea
mm. kylämatkailun kehittämiseen.
Leader-Peräpohjola www.perapohjola.fi
Ely-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 ympäristösopimuksella on mahdollista
hakea tukea perinnebiotooppien, luonnonlaitumien ja kulttuuriperinnön hoitamiseen.
Maaseutu.fi 		
www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma
Maa- ja kotitalousnaiset www.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut/mkn-maisemapalvelut
Maaseutuvirasto
www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ymparistosopimukset/Sivut/default.aspx
Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa haettavaksi rakennusperinnön hoitoon.
Avustusta voi saada korjauksiin, joilla edistetään rakennusten säilymistä (esim. katot, ulkoseinät, ikkunat, ovet).
Ympäristöministeriö www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset
Museovirasto myöntää avustuksia muinaisjäännösalueiden hoitoon, arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja
kulttuuriympäristökohteiden ja -maisemien säilyttämiseen.
Museovirasto
www.museovirasto.fi/fi/avustukset
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Lähteet

Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskus,
2013.
Kuhajärvien, Luiminkajärven, Kuusijärven, Petäjäjärven ja Kuukasjärvien osayleiskaava. Osa-alueet 1-3. 8.6.2011.
Ranuan kunta.
Lapin perinnebiotooppien hoito-ohjelma, Lapin ympäristökeskus, Lapin ympäristökeskuksen raportteja 2, 2008.
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma Ranua ja Posio, Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, Raportteja 21/2016.
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma Simo, Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, Raportteja 23/2012.
Maisemat Ruotuun — maisemanhoidon malleja Lapista ja Kainuusta, Merja Lipponen (toim.), Aili Jussila, Piritta
Peurasaari, 2014.
Museovirasto. Kulttuuriympäristön palveluikkuna. Arkeologiset kohteet. Viitattu 1.8.2018.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotus 28.11.2016. Lapin liitto.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kulttuuriympäristökohteet 10.11.2014. Lapin liitto.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan luonto- ja maisemaselvitys 10/2014. Lapin liitto.

Videolinkit

Näin mustikan pölyttymistä tehostettiin Levin voimametsät -hankkeessa
https://www.youtube.com/watch?v=Z7fPWPIekdg&
Näin rakennetaan keinopesä
https://www.youtube.com/watch?v=mXeOUSLGBg8

Lisätietoa

Luonnonvarakeskus, https://www.luke.fi/
ProAgria, https://www.proagria.fi/
Lapin ELY-keskus, http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi
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Kelankylän maisemanhoitosuunnitelma
Arvokkaat ja suojellut kohteet
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