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Utsjoella käynnistyy maisemanhoitohanke
Utsjoen kunta käynnistää maisemanhoitohankkeen kylämaisemien kunnostamiseksi.
Kaksivuotinen hanke on osa Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallinnoimaa Meidän
Maisemat – hanketta. Hankkeessa laaditaan Karigasniemen ja Nuvvuksen väliselle
alueelle maisemanhoito- ja toimenpidesuunnitelma. Alue on Tenojokilaakson
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Hoitosuunnitelmassa kartoitetaan
arvokkaimmat maisemakohteet, tukikelpoiset alueet ja esitetään kustannusarvio
tärkeimpien kohteiden hoitamiseksi. Kohteiden hoidosta vastaa maanomistajat, mutta
hoitoa vauhditetaan jatkossa hankkeilla.
Maisemanhoitosuunnitelma käynnistetään elokuussa yhteistyössä maanomistajien ja
kyläläisten kanssa. Suunnitelman laatii Marika Koskiniemi, joka ottaa kyläläisiltä
vastaan ehdotuksia kunnostettavista kohteista p. 040 706 6847 tai
mhkoskiniemi@gmail.com. Kylätalo Sáivussa on lisäksi kartta, johon ehdotuksia
avattavista maisemakohteista toivotaan jätettävän. Suunnitteluun liittyvä infotilaisuus
ja työpaja pidetään 17.8 klo 18 Karigasniemen kylätalolla. Illan aikana keskustellaan
alueen maisemallisista ongelmakohdista, suunnitellaan kunnostustoimenpiteitä ja
perehdytään taloudellisen tuen hakemiseen.
Meidän maisemat -hankkeen puitteissa järjestetään lisäksi kaksi rakennusperinnön
kunnostukseen liittyvää työpajaa yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa.
Rakennusperinnön asiantuntija Tapio Pukema ja restaurointimestari Marko
Korkeasalo ovat käytettävissä Karigasniemen kylätalo Saivússa 9.8 klo 12 ja Utsjoen
Kirkkotuvilla 11.8 klo 12. Päivien teemana ovat vanhat rakennukset, näiden kunnostus
ja hoito sekä taloudellisen tuen hakeminen. Paikalle ovat tervetulleita kaikki aiheesta
kiinnostuneet.
Rakennusten omistajat voivat tilata maksutta asiantuntijat omalle tilalleen varaamalla
etukäteen ajan Lapin ELY-keskuksesta p. 0400 304 745 tai marjut.kokko@elykeskus.fi. Neuvontakäynneillä katsastetaan rakennusten kuntoa, pohditaan
kunnostustarpeita ja neuvotaan kuinka voi hakea rakennusperinnön hoidon avustusta.
Myös maisemanhoitoon liittyvistä kysymyksistä ja tukimuodoista on saatavissa
asiantuntija-apua. Neuvontakäyntejä tehdään 9-12.8 välisellä ajalla. Varaa aikasi
ajoissa, sillä kohteita mahtuu mukaan rajallinen määrä.
Käytännön töihin päästään maisematalkoiden merkeissä 16-17.8. Utsjoen Pappilan
niityt ja Sakastin ympäristö talkoillaan kuntoon yhteistyössä Metsähallituksen, Lapin
ELY-keskuksen, Kirkkotupayhdistyksen ja Utsjoen koululaisten kanssa. Koululaiset
pääsevät kokeilemaan niittoa ja oppimaan muita perinteisiä työtapoja. Jatkossa
Pappilan niittyjä hoidetaan vuosittain Lapin ELY-keskuksen tuella. Uusia
talkookohteita voi ehdottaa ottamalla yhteyttä kuntaan tai ELY-keskukseen.

Lisätietoja:

Utsjoen kunta
Outi Laiti p. 040 667 2229 (28.7 asti)
outi.laiti@utsjoki.fi

Eeva-Maarit Aikio p. 0400 151 294 (7.8 lähtien)
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

Lapin ELY-keskus
Marjut Kokko p. 0400 304 745
marjut.kokko@ely-keskus.fi

Maisemanhoito- ja toimenpidesuunnitelma
Marika Koskiniemi p. 040 706 6847
marika.koskiniemi@metsa.fi

