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Kairalan ja Luiron kylillä tärkeimmät maiseman-
hoidon tavoitteet ovat puoliavoimen kylämaise-
man säilyttäminen, uudisrakentamisen sopeutta-
minen kyläkuvaan ja kulttuurihistoriallisesti mer-      
kittävien rakennusten säilyttäminen. Maisema-
analyysin valmistuttua laadittiin maisemanhoi-
tosuosituksia, joita havainnollistettiin kyläläisille 
karttaluonnosten ja kohteista otettujen digikuvien 
avulla. Tupailloissa ja täydentävillä maastokäyn-
neillä hoito-ohjeita ja karttaluonnoksia tarkennet-
tiin kyläläisten aloitteesta kolmessa vaiheessa.

8  Maisemanhoitosuositukset 

Suunnitelmassa on painotettu keskeisimpien 
kylänäkymien ja viljelysalueiden avoimena säilyt-
tämistä ja vuosisatoja hoidettujen perinnebiotoop-
pien hoidon jatkamista. Metsänhoitotoimenpiteitä 
suunniteltaessa on hyvä kiinnittää erityistä huo-
miota metsiin, jotka näkyvät asutulle alueelle, jo-
elle tai tielle. Lopuksi annetaan suosituksia vanho-
jen rakennusten oikeasta hoidosta ja korjaamisesta, 
muinaismuistojen hoidosta ja vanhojen reittien 
kunnostuksesta. Säännöllistä maisemanhoitoa kai-
paavat kohteet on merkitty karttoihin 10–13.

Kuvat 52–53. Raiskan niittytien pientareen ennen ja jälkeen kunnostuksen. Kuvat Marjut Kokko.
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Kartta 10. Kairalan maisemanhoitosuositukset suunnittelualueen pohjoisosassa. 
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Kartta 11. Kairalan maisemanhoitosuositukset suunnittelualueen eteläosassa.
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Säilytettävä avoin näkymä
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Kartta 12. Luiron maisemanhoitosuositukset suunnittelualueen pohjoisosassa.
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8.1 
Viljelykset ja jokivarret 

Tärkeät näkymät 

Kairalan ja Luiron kylämaisemassa merkittävät 
näkymät ovat vanhojen kyläteiden ja vesistöjen 
varrella. Maisemanhoitokarttoihin on merkitty 
kauniit näkymät, joiden avoimena pitäminen on 
tärkeää. Lisäksi on esitetty uusia avattavia näky-
miä niihin paikkoihin, joista voidaan vähällä työl-
lä saada uusia näkymiä Kitiselle tai Luirolle sekä 
molempien kylien viljelysaukeille. Luirolla on suo-
siteltu avattavaksi näkymiä myös komealle Kai-
ranaavalle. Näkymä voidaan avata avoimeksi tai 
puoliavoimeksi pensaikkoa raivaamalla ja puustoa 
harventamalla. Puuston harvennuksessa vältetään 
kaavamaisuutta ja tasaisia puurivejä. Jos näkymä 
halutaan puoliavoimeksi, jätetään puita ja pensaita 
pieniin ryhmiin korostaen kauniita maisemapuita 
ja puuryhmiä. 

Paikoin lukuisat sähkö- ja puhelinlinjat halko-
vat kyläkuvaa. Linjoja uusittaessa tulisi huomioida 
maisemalliset näkökulmat. 

Kuva 55. Emolehmät ovat tehokkaita maisemanhoitajia 
pensoittuneilla rantaniityillä ja metsälaitumilla. Kun haluttu 
avoimuus on saavutettu, voidaan laidunpainetta pienentää 
vähentämällä eläinten määrää ja suunnittelemalla sopiva 
laidunkierto. Kuva Marjut Kokko.

Kuva 54. Kuvassa vasemmalla on hyvä esimerkki puoliavoimena hoidetusta rannasta. 
Hoidon ansiosta joelta avautuu näkymät pihapiireihin ja viljelyksille.    
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Avoin viljelysmaisema

Avoin viljelysmaisema luo avaruutta ja on molem-
pien kylien tunnusomaisin piirre. Koska viljelys-
maisema on syntynyt laajamittaisen karjanhoidon 
tuloksena, on selvää ettei kylien maisemaa voida 
toiveista huolimatta palauttaa yhtä avoimeksi, 
mitä se oli perinteisen maatalouskulttuurin vielä 
kukoistaessa. Lypsykarjan vähenemistä kuitenkin 
korvaa kasvava lammastalous ja emolehmätuo-
tanto. Hevosia ja porojakin molemmilta kyliltä 
löytyy. 

Viljelysmaisemien osalta parasta maisemanhoi-
toa on jatkaa peltojen viljelyä ja laitumien käyt-
töä normaaleja elinkeinoja harjoittaen. Tänään 
pienetkin peltotilkut ovat kylien maisemassa tär-
keitä, etenkin näiden sijoittuessa kyläkeskuksiin 
tai vesistöjen varrelle. Viivasuoria sarkaojia ei ole 
syytä korostaa maisemassa, vaan näiden pientarei-
ta pidetään avoimina raivaamalla tai niittämällä. 
Pientareille voi kuitenkin jättää yksittäisiä kauniita 
maisemapuita ja pensasryhmiä. 

Mikäli kylän keskeisillä maisema-alueilla jää 
peltoja tai laitumia pois normaalista viljelykäytös-
tä, tulisi näille etsiä sellaisia käyttömuotoja, jot-
ka säilyttävät maiseman edelleen avoimena. Esi-
merkiksi Kotiuopajan ja Sodankyläntien välisellä 
alueella sijaitsevia vanhoja peltoja voidaan hoitaa 
maatalouden erityistuen avulla ns. LUMO-koh-
teina. Pitkään laidunalueina olleita ja lajistoltaan 
monipuolisia niittyjä voidaan sen sijaan hoitaa pe-
rinnebiotoopin hoitotuella.

Kuvassa oikealla on hyvä esimerkki avoimesta rantavyöhykkeestä. Takana Ylivaara, jonka kupeessa kulkevalta 
kylätieltä näkyy hienosti Kitinen. Kuva Marjut Kokko. 
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Luonnon monimuotoisuus 
(LUMO) -kohteet

LUMO-kohteilla tarkoitetaan luonnon monimuo-
toisuuden ja maiseman kannalta merkittäviä        
alueita, joiden hoitoon voi hakea tukea. Pääosa 
kohteista on vanhoja, paikoin pensoittuneita pel-
toja tai niittyjä, jotka ovat jääneet aktiivisen viljelys-
käytön ulkopuolelle. Jos alueita ei oteta uudelleen 
normaaliin peltoviljelyyn, voivat viljelijät hoitaa 
kohteita luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämiseen tarkoittulla erityistuella. Tukikelpoi-
set kohteet on merkitty karttoihin 10 ja 11. Alueiden 
valinnassa on huomioitu monipuolisen niittylajis-
ton lisäksi näiden maisemallinen merkitys. 

Pensoittuneen tai osin puuston valtaaman pellon 
kunnostus alkaa pensaiden raivauksella ja puuston 
poistolla tai harventamisella. Tavoitteena voi olla 
joko avoin niitty tai hakamainen laidun. Alkukun-
nostuksen jälkeen kohteita hoidetaan säännöllisesti 
niittäen tai laiduntaen. Laiduneläimiä voi tarvit-
taessa lisäruokkia, vaikkei se niittylajiston moni-
puolistumisen näkökulmasta suotavaa olekaan. Jos 
hoito tapahtuu niittämällä, kuljetetaan niittoaines 
pois maan ravinnetason madaltamiseksi. Tällöin 
kookkaat typensitojalajit, kuten maitohorsma, koi-
ranputki ja nokkonen eivät pääse enää leviämään. 
Samalla lajisto monipuolistuu ja alueen maisemal-

linen arvo kasvaa. Kohteista hoitosuosituksineen 
on saatavissa tarkemmat kuvaukset Lapin ympä-
ristökeskuksesta. 

Luonnon monimuotoisuutta lisäävät myös 
pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet, joiden 
hoitoon viljelijät voivat hakea em. maatalouden 
erityistukea. Reunavyöhykkeet ovat tarpeellisia 
sekä maanviljelyn että metsänhoidon kannalta. 
Pensaikon suojassa viihtyvät pölyttävät hyöntei-
set ja kasvituholaisten luontaiset viholliset. Reu-
navyöhyke suojaa lisäksi tuulelta, auringon paah-
teelta ja hallalta. Perinteisesti metsänreunoja on 
usein laidunnettu, mikä on edelleen suositeltavaa. 
Reunavyöhykkeiden kehittymistä monilajiseksi ja -
kerroksiseksi voidaan edistää harventamalla puus-
toa valikoivin poimintahakkuin. Samalla tuodaan 
esille vanhoja rakenteita, kaunismuotoisia puita, 
marjovia pensaita ja suuria kiviä. Tavoitteena on 
vyöhykkeen kehittäminen maisemallisesti ja lajis-
tollisesti monipuoliseksi. 

Luonnon monimuotoisuutta ja maisemallista 
arvoa lisäävät niinikään pellon ja vesistön sekä 
pellon ja tien väliin jäävät hoidetut reunavyöhyk-
keet. Myös hoidetut tilus- ja peltotiet pientareineen 
kuuluvat maalaismaisemaan. Mikäli pientareilla 
esiintyy niittylajistoa ja hyönteisille tärkeitä mesi-
kasveja, voi viljelijä hakea maatalouden erityistu-
kea näiden hoitamiseen. 

Kuva 56. Monilajinen ja näyttävä pellon reunavyöhyke Luiron varrella. Peltoihin rajautuvien niittyjen ja reunametsien 
hoitoon voi hakea maatalouden erityistukea. Kuva Marjut Kokko.
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Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden 
muovaamia alueita, joiden historialliset piirteet 
ovat säilyneet. Maaseudun rakennemuutosten 
myötä perinnebiotoopit ovat käyneet harvinaisiksi 
suunnittelualueella, kuten koko maassa. Kairalassa 
ja Luirolla säilyneitä perinnebiotooppeja ovat van-
hat niitto- ja laidunniityt, hakamaat ja metsälaitu-
met. Lajistoltaan arvokkaimmat perinnebiotoopit 
näyttävät sijoittuvan alueille, jotka on otettu käyt-
töön jo 1700-luvulla. Vuoden 1760 katselmuskirjas-
sa luetellaan mm. Raiskanniemi, Raiskanlammen 
rannat, Kotiuopajanperä, Yliniemi, Kotiniemi ja 
Heikinsaari, joilla kasvaa edelleen runsas niitty-
lajisto. Luirolla perinnebiotoopit sijoittuvat Luiro-
joen varrelle, jonka tulvaniityt ja rantametsät ovat 
olleet laitumina 1700-luvulta lähtien. 

Kairalassa ja Luirolla inventoitiin tukikelpoisia 
perinnebiotooppeja yhteensä parisenkymmentä, 
jotka on esitetty kartoissa 10–13. Nämä niityt, ha-
kamaat tai metsälaitumet ovat syntyneet pitkäai-
kaisen laidunnuksen ja niiton tuloksena. Valtaosa 
kohteista on pensoittumassa ja vaativat pikaista 
hoitoa perinteisen lajiston säilymiseksi. Perinne-
biotoopeilla sinnittelee vielä uhanalaisia lajeja, 
kuten aho-, suikea- ja pohjannoidanlukko sekä 
Kuolan niemimaalta vaeltaneet laaksoarho, sipe-
rianvehnä ja tataarikohokki. Yhdistykset ja viljelijät 

voivat hakea tukea perinnebiotoopin alkukunnos-
tukseen ja sen jälkeen tapahtuvaan säännölliseen 
hoitoon. Kohteista ja näiden hoitosuosituksista on 
saatavissa tarkemmat kuvaukset Lapin ympäris-
tökeskuksesta. 

Perinnebiotoopin säännöllinen hoito niittämällä 
tai laiduntamalla on tärkeää sekä lajiston säilyt-
tämiseksi että maiseman avartamiseksi. Oikealla 
hoidolla voidaan pelastaa niittyjen kukkaloisto ja 
rikkaan, osin uhanalaisen eliölajiston elinympäris-
töt. Kun käytöstä vuosia sitten poistetulle niitylle 
tai hakamaalle halutaan palauttaa sen monimuo-
toinen ilme ja lajirikkaus, alue vaatii yleensä kun-
nostuksen ennen säännöllistä hoidon aloittamista. 
Kunnostettavia kohteita ovat pusikoituneet joen-
rantaniityt, korkeakasvuiset ja pensaikon valtaa-
mat kyläniityt sekä umpeen kasvaneet hakamaat 
ja metsälaitumet. Pensoittuneen tai nuorpuuston 
valtaaman kohteen kunnostus alkaa pensaiden rai-
vauksella ja puuston varovaisella harventamisella. 
Lopputavoitteena voi olla joko avoin monilajinen 
niitty tai puustoltaan monipuolinen hakamainen 
laidun. Esimerkiksi lampaat ja emolehmät torju-
vat tehokkaasti vesakoitumista, mikäli laidunnus 
aloitetaan heti peruskunnostuksen jälkeen. Hoidon 
jatkuessa naudat, hevoset ja lampaat muovaavat 
kukin omalla tavallaan perinnebiotoopin kasvil-
lisuutta.

Kuva 57. Raiskan niityt Kairalan sillan kupeessa on hyvin säilynyttä perinnebiotooppia, jonka niittylajisto on näyttävää. 
Kuva Marjut Kokko.
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Jollei niitylle saada järjestettyä laidunnusta, voi-
daan sitä hoitaa niittämällä. Ensimmäisinä vuosi-
na suositellaan niittoa useamman kerran kesässä 
maaperän ravinnetason laskemiseksi. Niiton voi 
tehdä valikoiden, jättäen pystyyn vielä kukkivat 
lajit, joiden toivotaan menestyvän. Maitohorsman, 
koiranputken, nokkosen ja korkeiden heinäkasvi-
en menettäessä elinvoimaansa tilalle kasvaa moni-
puolisempaa matalaa niittykasvillisuutta. Jatkossa 
niitot ajoitetaan mieluiten keski- tai loppukesään, 
jolloin suurin osa kasveista on siementänyt. Kos-
ka hoidon tavoitteena on maaperän ravinnetason 
pienentäminen, viedään raivaus- ja niittojätteet 
alueelta pois.

Merkittävät luontokohteet

Perinnebiotooppien lisäksi suunnittelualueen 
arvokkaita luontokohteita ovat jokirantojen tul-
vaelinympäristöt ja virtaavat nivat. Myös rehevät 
kosteikot ja purot lähiympäristöineen lisäävät 
luonnon monimuotoisuutta. Näillä kasvaa kas-
vilajistoa, joka on riippuvaista tulvan tuomista 
ravinteista tai jäiden aiheuttamasta eroosiosta. 
Harvinaisimpia ovat laaksoarho, tataarikohokki, 
lapin- ja siperianvehnä, mäkikeltano, lehtotähtimö 
ja tulvasammal. 

Linnuston viihtyvyydelle on tärkeää riittävä 
suoja- ja pesimispaikkojen määrä sekä ravinnon 
saatavuus. Kosteikot, vanhat jokiuomat ja saarten 
ympärille syntyneet ravinteikkaat matalikot ovat 

vesilinnustolle ja kahlaajille sopivia elinympäris-
töjä. Jokien eroosiotörmät ovat puolestaan tärkeitä 
harvinaistuneelle törmäpääskylle. Laji on taantu-
nut Euroopassa ja viimeaikoina myös Suomessa. 
Kitisen ja Luirojoen varrella pesäkoloniat näyttä-
vät sijoittuvan vain maaperältään hienojakoisiin 
eroosiotörmiin. Osa käy tulvan alla vuosittain ja 
pesät sortuvat joka kevät. Jos alue on muuten rau-
hallinen, muuttavat linnut kyläläisten havaintojen 
mukaan vanhoihin pesätörmiin aina uudelleen.

Useimmat kartoissa 10–13 esitetyistä luonnon-
ympäristöistä on arvokkaita jo nykytilassaan. Jo-
keen laskevat luonnontilaiset purojen varret ovat 
metsälaissa suojeltuja kohteita. Myös luonnontilai-
sia muistuttavat vanhat ojat ovat arvokkaita elin-
ympäristöjä, jotka eivät juuri hoitoa kaipaa. Pel-
tojen keskellä sijaitsevien ojien ja purojen varsilla 
oleva monivuotinen kasvillisuus sitoo tehokkaasti 
maaperää ja ravinteita pellon valumavesistä. 

Pensoittuneet tai rehevöityneet tulvaniityt ja 
kosteikkojen ympäristöt kaipaavat kuitenkin hoi-
toa. Kahlaajat ja sorsalinnut hyötyvät erityisen 
paljon tulvaniittyjen perinteisestä hoidosta. Karjan 
matalana pitämät niityt ja lietemaat ovat kahlaajien 
suosiossa. Sorsat ruokailevat puolestaan mielellään 
karjan avoinna pitämissä, matalissa vesilampareis-
sa. Yhdistykset tai viljelijät voivat hakea rantaniit-
tyjen kunnostukseen ja hoitoon taloudellista tukea. 
Hoidoksi sopii tapauskohtaisesti raivaus, niitto tai 
laidunnus.

Kuva 58. Kun vanha niitty kasvaa jo nuorta puustoa, 
voidaan aluetta hoitaa hakamaisena. Puustoa harvenne-
taan ryhmiin ja niittykasvillisuutta hoidetaan säännöllisellä 
laidunnuksella tai niitolla. Kuva Marjut Kokko.

Kuva 59. Purojen varret ympäristöineen ovat monipuolisia 
luontokohteita, joilla kasvaa uhanalaista lajistoa ja runsas 
varpuslinnusto. Kuva Marjut Kokko.
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Avoimena tai puoliavoimena 
kehitettävät rannat

Tiheät jokivarsipensaikot peittävät näkymiä ky-
läkeskuksesta joelle. Pensoittuneilla tai nuoren 
puuston peittämillä rannoilla suositellaan säännöl-
listä raivausta ja tarvittaessa harvennushakkuita. 
Tällöin vältetään kuitenkin tasavälisiä ja yksipuo-

lisia puurivejä. Sen sijaan monipuoliset puuryh-
mät, komeat maisemapuut, eri lajien pensaat ja 
niittymäinen aluskasvillisuus luovat maisemaan 
monimuotoisuutta. Alkukunnostuksen jälkeen lai-
dunnus on edullisin tapa pitää rantaa avoimena 
tai puoliavoimena. Samalla laiduneläimet jatkavat 
vanhaa kulttuuriperinnettä ja luovat monille uhan-
alaisille kasvilajeille sopivia kasvupaikkoja.

Kuvat 60–61. Kitisen ja Kotiuopajan rannoilta on raivattu pensaita ja harvennettu puustoa YTY-työnä. Yksittäisiä puita ja puu-
ryhmiä jätettiin kuitenkin kasvamaan vaihtelevan ilmeen luomiseksi. Aluetta voidaan hoitaa jatkossa säännöllisin raivauksin tai 
aitaamalla se laitumeksi. Ylhäällä tilanne ennen raivausta ja alhaalla työn jälkeä. Kuvat Marjut Kokko.
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8.2 
Metsät

Suunnittelualueiden metsät on jaettu maisema-
tyypeiksi topografian, kasvillisuuden ja sijainnin 
perusteella. Jako maisematyyppeihin helpottaa 
maisemarakenteen tarkastelua ja selkeyttää maise-
manhoidon tavoitteiden asettamista. Seuraavassa 
on kuvattu Kairalassa ja Luirolla esiintyvät metsä-
maisematyypit ja kohteiden hoitosuositukset ylei-
sellä tasolla. Suositukset ovat metsänomistajalle 
vapaaehtoisia, mutta kylämaiseman kehittämisen 
kannalta tärkeitä. Tarkemmat kohdekuvaukset 
hoitosuosituksineen löytyvät hankkeen yhteydes-
sä tehdystä metsätalouden opinnäytetyöstä (Kur-
kela 2009).

Harjumetsät

Harjualueet muodostavat Kairalan maisemassa 
selkeitä maastomerkkejä (kartat 10 ja 11). Kylän 
keskeisin harjujakso käsittää Tallavaaran, Ylivaa-
ran ja Kukkuravaaran. Korkeampina alueina ne 
kohoavat 15–20 metriä jokirantaa ylemmäksi ja nä-
kyvät kauas. Lisäksi Kokonvaara, Uopajanhuhta ja 
Vaittaus ovat merkittäviä harjualueita lähimaise-
massa. Vaarojen metsäiset rinteet näkyvät hyvin eri 

puolelle kylää, ja siksi niiden metsänhoitotoimen-
piteet on hyvä suunnitella huolella. Harjumetsien 
maiseman ääriviiva eli metsän siluetti säilytetään 
ehyenä ja korostetaan kasvillisuuden luontaisia 
ominaisuuksia. Kaikissa metsänhoitotöissä pyri-
tään siistiin jälkeen, vältetään puustovaurioita ja 
ajourien painaumia. Hakkuutähteet kannattaa ke-
rätä teiden vierestä ja polkujen lähistöltä. Erittäin 
herkillä alueilla, kuten Ylivaarassa, Tallavaarassa 
ja Kukkuravaarassa, metsänhoito suositellaan to-
teutettavan metsurityönä. 

Metsänkäsittelykuvioiden rajaaminen

Vaarametsien rinteillä ja lakialueilla maisemavau-
rioita aiheuttavat suoralinjaiset hakkuut. Metsän 
käsittelyn toimenpidekuviot suositellaankin ra-
jattavan tilarajojen sijaan maaston luonnollisten 
muotojen mukaan. Pyöreät, kaarevat ja vinot sekä 
korkeuskäyrien suuntaiset rajaukset häivyttävät 
hakkuurajat maastoon. Hakkuukuvion koko voi 
olla suurikin, jos alue on rajattu siten, ettei se näytä 
suurelta. Yhteistyöllä naapuripalstojen omistajien 
kanssa voidaan käsitellä koko harju yhtä aikaa ja 
välttää näin tilarajojen mukaisia hakkuurajoja. 

Kuva 62. Ylivaara on Kairalan kylämaisemassa komea harju. Sen tumma siluetti näkyy joka puolelle kylää. 
Kuva Kari Tallavaara.
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Näkymien avaaminen harvennushakkuilla

Parhailta näköalapaikoilta, kuten Ylivaarasta, voi 
avata näkymiä harventamalla puustoa. Näky-
män ei tarvitse olla täysin avoin, sillä puiden vä-
listä pilkottavassa maisemassa on mielenkiintoa 
ja etäisyydet hahmottuvat paremmin. Harjujen 
rinnemetsissä harvennushakkuut suunnitellaan 
maaston muotoja noudattaviksi. Ajourat suunni-
tellaan mahdollisuuksien mukaan vaakasuoraan 
tai viistoon. Harvennuksissa suositaan tiheyden 
vaihteluja, sillä metsän vaihtelevuus lisää alueen 
maisemallisia arvoja ja monimuotoisuutta. Koh-
teissa joissa halutaan peittää näkymiä, jätetään 
puusto tiheämmäksi, kun taas näkymien avaus-
kohdista huomattavasti väljemmäksi. Luonnon 
omia tihentymiä, pensaita ja aluskasvillisuutta 
voidaan säästää. 

Metsän uudistaminen

Metsä uudistetaan harjujen alueilla, erityisesti la-
kialueilla, luontaisesti tiheinä siemenpuuhakkuina 
tai kaistalehakkuina. Näin uusi puusukupolvi kas-
vaa ympäröivän metsän suojassa. Jotta metsän uu-
distamisvaihe olisi mahdollisimman nopea, kan-
nattaa uudistushakkuut sijoittaa männyn hyviin 
siemenvuosiin. Lisäksi väljennyshakkuu ennen 

uudistamista parantaa puiden siemennyskykyä ja 
järeyttää puustoa. Erittäin herkissä maisemakoh-
teissa metsää voidaan uudistaa poimintahakkuil-
la.

Luontaisessa uudistamisessa siemenpuita jäte-
tään alueelle 50–150 kappaletta hehtaarille. Runsas 
siemenpuusto lisää hakkuualan peitteellisyyttä ja 
muodostaa ehjän siluetin harjun laelle. Siemenpui-
den sijoittelussa suositaan tiheyden vaihteluja ja 
vältetään tasavälisyyttä. Taivaslinjoilla siemenpui-
ta jätetään tiheämpään asentoon. Taimettumisen 
nopeuttamiseksi maata muokataan siemenpuu-
alalla joko äestämällä tai laikutuksella. Karuk-
ko- ja kuivilla kankailla maata voidaan muokata 
kevyemmin siemenpuiden alta. Uudistamisen no-
peuttamiseksi siemenpuiden alle voidaan lisäksi 
istuttaa taimia. 

Kaistalehakkuissa tehdään enintään 50 metriä 
leveitä, avoimia aukkoja korkeuskäyrien suuntai-
sesti. Kaistaleen ympärille jäävä puusto peittää 
hakkuuaukon ja samalla siementää uudistusalaa 
luontaisesti. Suojakaistale voidaan hakata sitten 
kun avohakkuualalle on kasvanut tarpeeksi kor-
kea taimikko. Näin rinne saadaan uudistettua 
vaiheittain ja maisemallisesti kestävällä tavalla. 
Aukon muodot ovat pyöreitä ja kaarevia, jotta ne 
muotoutuisivat hyvin maastoon. Kaistalehakkuu 
sopii erityisesti Ylivaaran ja Kukkuravaaran lakien 
uudistamiseen.
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Hyvin näkyvillä harjujen hakkuualueilla säästö-
puuryhmät ovat erityisen tärkeitä. Säästöpuuryh-
miksi jätetään alueita, joissa on eri puulajeja sekä 
eri-ikäisiä puita ja pensaita. Säästöpuina suositaan 
erityisesti lehtipuita näiden tuodessa vaihtelua ha-
vumetsään. Myös yksittäiset paksut ja vahvat mai-
semapuut, kivikot ja jyrkänteet, kuolleet pysty- ja 
lahopuut lisäävät maiseman arvoa. Maisemallisesti 
tärkeillä alueilla säästöpuuryhmiä voidaan jättää 
tavallista enemmän, 10–30 m3 hehtaarille. Harjuis-
sa säästöpuuryhmiä kannattaa jättää taivaslinjalle 
jäljelle jäävän metsän reunaan. Ne pehmentävät 
aukon ja reunametsän eroa ja sulauttavat avoimen 
ja metsäisen osan toisiinsa. 

Metsäisenä säilytettävät rannat

Luonnostaan tiheitä ja metsäisiä rantoja suositel-
laan hoidettavan edelleen metsäisinä (kartat 10–
13). Rantavyöhykkeet säilytetään peitteellisinä, 
suojaavina ja eheinä. Maisemallinen rantametsi-
en hoito keskitetään asutuksen läheisille alueille 
ja tärkeiden kulkureittien ympärille. Erityisesti 
rantapolkujen varrelta harvennetaan tarvittaessa 

puustoa näkymien avaamiseksi tai säilyttämiseksi. 
Jyrkät rantavyöhykkeet voi jättää kokonaan luon-
nontilaan. 

Rantametsiä hoidetaan säännöllisesti varovaisil-
la harvennuksilla tai pienialaisin aukoin. Puuston 
harvennus parantaa metsän kasvua ja järeyttää run-
koja puiden saadessa lisää kasvutilaa. Harvennuk-
set rantametsissä kannattaa tehdä mahdollisuuksi-
en mukaan metsurityönä. Mikäli hakkuu tehdään 
kuitenkin koneella, käytetään kevyitä koneita ja 
vältetään turhaa ajoa rantavyöhykkeellä. Hakkuut 
kannattaa keskittää talviaikaan, jolloin maa kantaa 
koneita paremmin. Ajotie rantaan tehdään viistos-
ti, sillä suoraa ajolinjaa pitkin vesi ja lietteet valuvat 
helposti jokeen. Tulvivalla rantavyöhykkeellä suo-
sitaan lehtipuita, jotka ovat sopeutuneet vedenkor-
keuden vaihteluihin parhaiten. Erityisesti pihlaja 
laajalla juuristollaan sitoo hyvin jokitörmää. 

Kitisen ja Luirojoen rantametsiin ei suositella 
avohakkuita. Rantametsät toimivat suojana tuulta 
ja eroosiota vastaan ja estävät ravinteiden valumi-
sen vesistöön rinnemetsistä. Jos joen rannan lähellä 
tehdään avohakkuita, jätetään  rannalle vähintään 
5–30 metriä leveä suojavyöhyke. 

Kuva 63. Ylivaarassa metsää varovasti harventamalla on mahdollisuus avata komeita näkymiä Kitiselle. 
Kuva Anna Kurkela.
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Manolaissaari kylän erityiskohteena

Manolaissaari sijaitsee Kitiseen muodostuneessa 
Yliuopajassa. Saari on kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävä, sillä ennen Pelkosenniemelle perustettua 
virallista hautausmaata saareen on haudattu vä-
liaikaisesti kylällä kesäaikaan kuolleet vainajat. 
Kun rekikelit taas alkoivat, nostettiin vainajat ylös 
ja vietiin Sodankylän kirkkomaahan. Lisäksi saa-
ressa sijaitsee varhaismetallikautinen asuinpaikka. 
Rantahietikolta on löytynyt runsaasti kvartsi-is-
koksia, -työkaluja ja ytimiä sekä piikivestä val-
mistetun nuolenkärjen katkelma. Manolaissaaren 
metsät ja rantatörmät, joilta voi löytyä jatkossakin 
muinaisjäännöksiä, suositellaan jätettävän luon-
nontilaisiksi. 

Jos saaressa kuitenkin tehdään puuston harven-
nuksia, ne suositellaan tehtävän pienialaisina ja 
tiheyttä vaihdellen. Puusto säilytetään peitteellise-
nä ja yhtenäisenä, jotta saaren pienilmasto säilyy 
ennallaan. Uuden puusukupolven aikaansaami-
seksi Manolaissaaresta voidaan poistaa sieltä täältä 
isoja puita pienialaisten aukkojen synnyttämiseksi. 
Saareen jätetään runsaasti eri puulajeja, jotta metsä 
pysyisi monipuolisena ja rehevänä. Harvennuk-
sella voidaan avata muutamin paikoin näkymiä 
saaren sisään, tuoda esille maisemapuita ja lehti-
puuryhmiä. 

Kuva 64. Kitisen, Luiron ja muiden vesistöjen varrella on 
runsaasti kulkureittejä, joilta suositellaan avattavan 
näkymiä vesistöön. Kuva Marjut Kokko.

Kuva 65. Manolaissaari on maisemallisesti ja historiallisesti arvokas. Kuva Marjut Kokko.
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Harvennukset ja uudistushakkuut 
tienvarsimetsissä

Tienvarsimetsän harventaminen ja hoitaminen 
ovat metsän kasvun kannalta tärkeää. Säännölli-
sesti ja oikeaan aikaan harvennetun metsän puut 
ovat tuuheita, vahvoja ja kauniita. Tienvarsimetsiä 
hoidetaan monikerroksisina ja monilajisina, sillä 
metsän reuna on myös ekologisesti merkittävä alue. 
Kairalan ja Luiron teiden varsilla kasvaa luonnos-
taan paljon puulajeja, jotka tuovat vaihtelua ja vä-
riä maisemaan eri vuodenaikoina. Harvennuksilla 
voidaan tuoda esiin lisää lehtipuuryhmiä tai eri-
koisen muotoisia puita, keloja, pökkelöitä ja isoja 
kiviä. Aluskasvillisuutta kannattaa jättää sopiviin 
kohtiin, esimerkiksi silloin kun halutaan peittää 
näkymiä. Ajolinjat harvennushakkuissa suunnitel-
laan vinoon ja tien suuntaisiksi. Metsänharvennus 
tienvarsimetsissä tehdään vaihtelevalla voimak-
kuudella, jotta lopputuloksesta tulee luonteva ja 
maastonmukainen. Kun paikoin avataan näkymiä 
ja paikoin jätetään tiheiköitä, saadaan avoimien ja 
suljettujen tilojen vaihteluita, valoa ja varjoja. 

Tienvarsimaisemien monipuolistaminen

Kyläkeskuksia lukuun ottamatta tienvarren näky-
mät ovat kylissä paikoin putkimaisia. Vaikka tiet 
kulkevat jokivarsia ja kulttuurimaisemia myötäil-
len, peittävät tiheät tienvarsimetsät usein näkymät 
muualle. Maiseman avauksia tulisikin tehdä moni-
puolisesti Kitiselle, Luirolle, viljelyksille ja avosoil-
le. Puustoa hoitamalla ja näkymiä avaamalla saa-
daan lisää vaihtelua tieltä avautuvaan maisemaan. 
Hoito lisää myös tiellä liikkujien turvallisuutta 
etenkin risteyksissä ja hirvien vaellusreiteillä. 

Säännöllistä hoitoa vaativat tienvarsimetsät on 
merkitty karttoihin 10–13. Teiden varrella maise-
mia voidaan avata metsän uudistus- ja harvennus-
hakkuilla sekä vesakon ja pensaiden raivauksilla. 
Nopeasti liikkuvasta autosta maiseman havaitse-
minen on rajallista, joten maiseman monipuolis-
taminen kannattaa keskittää loiviin kaarteisiin ja 
mutkiin tai keskittyä laajoihin kokonaisuuksiin. 
Kaarteen ulkoreunasta voidaan harventaa maise-
mapuita esiin tai avata näkymiä vesistöön. 

Kuva 66. Kairanaapa näkyy paikoin kyliä yhdistävälle tielle. Edessä vanhaa lumiaitaa. Herkästi pajuttuvat 
tienlaidat tarvitsevat kuitenkin säännöllistä raivausta näkymän säilyttämiseksi. Kuva Marjut Kokko.
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Jotta tienvarsimetsät säilyttäisivät maisemalliset 
arvonsa, on huolehdittava myös metsän uudista-
misesta. Uudistaminen tehdään mahdollisuuksien 
mukaan luontaisesti. Uudistusalalle jätetään sie-
menpuita 50–150 kappaletta hehtaarille, maisemal-
lisesti herkille alueille tiheämpään. Säästöpuuryh-
mät pienentävät aukean tuntua ja pehmentävät 
kontrastia hakkuualueen ja ympäröivän metsän 
välillä.

Avohakkuu saadaan maiseman muotoihin so-
pivaksi huolellisella suunnittelulla ja rajauksella. 
Hakkuualueet rajataan maaston muotojen mukaan 
kaareviksi ja vinoiksi. Pitkät ja kapean muotoiset 

hakkuukuviot katkaistaan säästöpuuryhmillä, 
jotka pehmentävät hakkuuaukon maisemallista 
vaikutusta. Maanmuokkaus uudistusalalla teh-
dään mahdollisimman kevyellä menetelmällä. 
Äestys- ja aurausvaot suunnitellaan vinoon tai 
tien suuntaisesti maisemavaurioiden välttämisek-
si. Tien viereen voidaan jättää vaihtelevan levyinen 
suojavyöhyke, joka peittää suurta hakkuuaukkoa. 
Suojavyöhyke ei ole kuitenkaan aina välttämätön, 
sillä maaston mukaisesti rajatulla avohakkuulla 
saadaan vaihtelua tiemaisemaan.

Kuvat 67–68. Tienvarsimetsiä suositellaan harvennettavan kohteista, joissa on mahdollisuus 
avata näkymiä vesistöön, viljelyksille tai vanhoihin pihapiireihin. Kuvat Anna Kurkela.
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Puuston harvennus sopii erityisesti alueille, jos-
sa kapea metsä on kahden avoimen alueen välis-
sä, kuten peltokaistaleiden väliset metsät. Myös 
harvennuksissa vältetään puuston tasarivisyyttä ja 
vaihdellaan harvennuksen voimakkuutta. Hoidon 
avulla voidaan lisäksi korostaa erikoista puuryh-
mää tai kivikkoa.

Jos uudistushakkuita tehdään reunavyöhyk-
keiden lähiympäristössä, jätetään suojavyöhyk-
keet aukean ja toimenpidekuvion välille. Suoja-
vyöhykkeen leveys tulisi olla vähintään metsikön 
pääpuuston pituuden verran. Suojavyöhykkeiltä 
voidaan poistaa yksittäisiä puita tai harventaa osit-
tain pensaskerrosta, mutta muuten vyöhyke olisi 
hyvä säilyttää yhtenäisenä ja suojaa antavana. Hak-
kuualueet rajataan maastonmuotojen mukaisesti 
suosien kaarevia ja vinoja linjoja. Näin ei synny 
liian suurta eroa hakkuualueen ja muun maiseman 
välille. Hakkuualueet pyritään rajaamaan pieniksi 
ja alueelle kannattaa jättää säästöpuuryhmiä. 

Reunametsät muodostavat 
maiseman kehykset

Maiseman ja eliöstön kannalta metsän ja aukean 
yhtymäkohta eli reunavyöhyke on tärkeä. Maise-
mallisesti reunavyöhyke rajaa tilaa ja antaa sille 
eheyttä ja selkeyttä. Suunnittelualueella reunamet-
siä esiintyy vesistöjen rannoilla ja soiden ympärillä 
sekä peltojen, viljelysten ja pihapiirien reunoilla. 
Yleisesti ottaen reunametsät tulevat maisemassa 
hyvin esille. Hyvin hoidetuilla kasvaa komeita 
puita ja lisäksi matalampaa kasvillisuutta, kuten 
niittylajistoa, pensaita ja puiden taimia. 

Reunametsiä hoidetaan useimmiten harventa-
malla tai raivaamalla. Tällöin osa pensaista ja puista 
poistetaan, jotta saadaan avattua näkymiä reuna-
metsän läpi tai metsän sisään. Koska reunametsät 
ovat sekä maisemallisesti herkkiä että eläimistön 
suojapaikkoja, säästetään erilaisia puita ja pensaita 
vaihteleviin ryhmiin. Suuret haavat suositellaan 
jätettävän säästöpuiksi kolopesijöille.

Kuva 69. Monipuolista pellon reunametsää Kairalassa. Peltoja ympäröivien reunametsien hoitamiseen voi 
hakea maatalouden erityistukea. Kuva Marjut Kokko.

Kuva 70. Pienten metsälampien välittömät lähiympäristöt ovat metsälaissa suojeltuja. Kairalassa sijaitsevan lammen 
ympärille on jätetty riittävä suojavyöhyke, jolloin taustalla sijaitseva avohakkuu ei näy häiritsevästi maisemassa. 
Kuva Anna Kurkela.
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Supat 

Kairalan ympäristössä on useita maisemallisesti 
näyttäviä harjukuoppia eli suppia, jotka on esitet-
ty kartoissa 10 ja 11. Supat ovat syntyneet jääkau-
den seurauksena. Tuolloin vesi ja jää kuljettivat 
mukanaan isoja jäälohkareita, jotka hautautuivat 
myöhemmin jääkauden muodostaman maa-ainek-
sen sisälle. Kun ilmasto alkoi lämmetä noin 10 000 
vuotta sitten, lohkareet sulivat ja alueen supat syn-
tyivät. 

Elinympäristöinä supat vaihtelevat Vaittaushar-
jun karuista supista muualla esiintyviin reheväm-
piin suppiin. Supan ulottuessa pohjaveden pinnan 
alapuolelle, on sen pohjalle muodostunut pieni suo 
tai lampi. Supissa ja muissa varjoisissa notkoissa 
on oma pienilmasto ja niiltä tapaa sekä vesilintuja 
että hirviä. Kyläteiden varrella sijaitsevien sup-    
pien ja notkojen reunapuustoa voidaan tarvittaessa 
varovasti harventaa näkyvyyden parantamiseksi. 
Muuten supat ja notkot suositellaan jätettävän ko-
konaan metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Laaksometsien ja tasaisien alueiden                                
metsien hoito

Laaksometsät ja tasaisien alueiden metsät jäävät 
piiloon katsottaessa maisemaa keskeisiltä paikoil-
ta. Metsät kasvavat vaarojen välissä tai kylien ala-
villa alueilla. Maaperä on yleensä hienojakoista ja 
maakerrokset paksuja. Vaikka metsät eivät erotu 
kylämaisemassa, on niillä merkitystä lähimaise-
massa. Laaksometsissä on usein oma tietty tun-
nelma, jonka metsässä kulkeva ihminen voi aistia. 
Kylien laaksometsissä liikkuvat lähinnä marjasta-
jat, metsästäjät ja retkeilijät.

Tasaisilla alueilla maisemanhoidossa korostuu 
lähimaiseman rikastuttaminen. Maisemanhoitoa 
tehdään normaalin metsänhakkuun yhteydessä. 
Harvennuksissa voidaan korostaa yksittäisiä mai-
semaelementtejä. Puuston aukot, tiheyden vaihte-
lut, erikoiset puut, suuret kivet ja kalliot ja kasvil-
lisuus tuovat monipuolisuutta näkymiin. Metsän 
sisään avataan aukkoja, jolloin saadaan valon ja 
varjojen vaihtelua. Maaston muotoja voidaan 
korostaa siten, että kumpareiden päältä puustoa 
harvennetaan ja notkojen pohjille jätetään puusto 
tiheämmäksi.

Peltojen metsittäminen 

Peltojen ja viljelysalueiden metsitystä suunnitel-
taessa on hyvä pohtia miltä maisema näyttää tu-
levaisuudessa vuosikymmenien kuluttua. Pelto-
jen metsittäminen on suunniteltava huolella, jotta 
vuosisatojen varrella syntyneet kulttuurimaisemat 
eivät muuttuisi oleellisesti. Kyläkeskuksessa ja 
laajoilla peltoaukeilla ei suositella peltojen metsi-
tystä. Lisäksi metsityksen vaikutukset on otettava 
huomioon erityisesti asuinrakennusten, teiden ja 
vesistöjen läheisyydessä. Parhaiten metsitykseen 
soveltuvat metsään rajautuvat pienialaiset pellot. 

Pellolla maaperän ominaisuudet, vesitalous ja 
pintakasvillisuus ovat erilaiset kuin soilla ja kiven-
näismailla. Tästä syystä maan vesi- ja ravinnetalou-
desta sekä maanpinnan muokkauksesta pitää huo-
lehtia ennen viljelyä. Myös heinätorjunta on usein 
välttämätöntä. Myyrät ja hirvet voivat aiheuttaa 
mittavia tuhoja nuorissa taimikoissa.

Metsittämisessä seurataan maiseman omia pyö-
reitä muotoja. Puita voidaan istuttaa vaihtelevasti 
metsäsaarekkeiksi välttäen suoria rivejä. Puulajien 
valinnassa kannattaa suosia monipuolisuutta. Tien 
reunaan voidaan istuttaa maisemapuiksi muuta-
mia erikoisia puulajeja ryhmiin tai yksittäin. 

Kuva 71. Hoidettua tasaisen alueen metsää Luirolla. 
Koivujen valkeat rungot korostuvat lähimaisemassa. 
Kuva Anna Kurkela.
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Peräpohjalaiskylä

Rakennusten yhteys maisemaan ja luontoon on 
peräpohjalaisessa kylässä luontevaa. Rakentami-
nen ryhmittyi aluksi joen rantaan. Talot tehtiin 
sen verran ylös joesta, ettei keväinen tulva nous-
sut pihaan. Raitti alkoi muodostua, kun elintärkeät 
viljapellot aidattiin koti- ja villieläimiltä. Karumpi 
metsämaa tai jänkä on toiminut kyläasutuksen 
laajentumisen luonnollisena esteenä. Maisemaan 
taidokkaasti sijoitettu vanhin peräpohjalainen hir-
sirakennuskanta on merkittävin peruste Kairalan 
ja Luiron valtakunnalliselle ja maakunnalliselle 
maisema-arvolle.

Molemmissa kylissä on ollut kukoistavaa maa-
taloutta ja luontaiselinkeinoja, josta kertovat yhä 
kylien vanhat rakennukset. Talot sijaitsivat joko 
joen molemmin puolin tai vain toisella puolel-
la. Kunkin talon maat olivat päärakennuksen ja               

talousrakennusten ympärillä. Naapuritalojen väli-
matkaksi saattoi tulla luonnon edellytyksistä riip-
puen sata metriä tai kilometrejä. Kylätihentymät 
sijoittuivat usein lohikoskien kohdalle. 

Pelkosenniemen kylien erityisarvo on ollut jo 
pitkään tiedossa. Kokkosnivan voimalaitoshanke 
nosti esille 1980-luvulla läheisen Suvannon kylän 
rakennuskannan arvon. Kylässä aloitettiin 1980- 
luvun lopulla kunnostusprojekti. Kunnostajina 
työryhmässä toimivat mm. kirvesmiehet Kalevi 
Vaara Kairalasta ja Auno Välitalo Luirosta.

Myös Kairalassa ja Luirolla entiset arvot ovat 
yhä paljolti jäljellä. Monia vanhoja rakennuksia on 
täytynyt hoitaa ja korjata jo useiden sukupolvien 
ajan, jotta ne ovat säilyneet meidän päiviimme. 
Sen lisäksi on alettu ymmärtää jälleenrakennus-
kauden rakennusten arvo. Myös ne on syytä ottaa 
huomioon osana arvokasta rakennusperinnettä. 
Sotia käyneen sukupolven jälkeläisten asia on 
pitää kunnossa ja kehittää historiamme vaikeina 
aikoina syntynyttä perintöä. Kylien säilyminen ko-
konaisuuksina ja niiden rakennuskannan ilmentä-
mät vaiheet, jälleenrakennus mukaan lukien, ovat 
näissä kylissä arvokas osa maisemaa. 

8.3 
Rakennusperintö 

Antti Pihkala

Kuva 72. Viljelysmaat sijaitsivat tiluksien ympärillä. Kuvassa Eemil Talvensaaren talo, jota kutsutaan Törmäseksi. 
Myöhemmin talossa toimi osuuskauppa. 1920-luvulla karjakujat ja laidunaidat olivat osa kyläkuvaa. Kuva Kairalan 
kyläseuran kokoelmat.
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Rakennusperinnön arvot

Kummankin jokivarsikylän ovat synnyttäneet 
asumiselle edulliset olosuhteet. Rakennuskanta 
kertoo tarkoituksenmukaisuudesta. Sekä perintei-
sen hirsirakennuskannan että jälleenrakennuskau-
den asunnon perusyksikkö on Kairalan ja Luiron 
kylissä pihapiiri. Nykyiset vanhimmat pihapiirit 
ovat peräisin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun tienoilta. Pelkistetyllekin pihapiirille on ollut 
ominaista, että rakennusten ulko-ovet avautuvat 
pihalle päin ja myös kuisti on pihan puolella asuin-
rakennuksessa. Kuisti korostaa asuinrakennusta, 
toisinaan myös väritys. Pihapiiri on vanhastaan 
sallinut myös rakennuskannan uusiutumisen. 
Vanha päärakennus on saanut joskus pihapiirissä 
seurakseen uuden, kun vanhan navetan paikka on 
vapautunut. 

Hirsirakennusten ikkunat olivat pystysuuntai-
set ja sijaitsivat useimmiten salvosvälin keskellä. 
Jälleenrakennuksen taloissa rakennustekniikka 
salli ikkunoiden vapaamman sijoittelun ja niiden 
muoto muuttui. Sen sijaan tuuletusluukut kek-
sittiin ikkunoihin vasta myöhemmin, eikä niiden 
käyttö perinteisten rakennusten yhteydessä ole 
kovinkaan suotavaa. Harmaiden, maalaamatto-
mien piharakennusten keskellä korostuu kauniis-
ti punainen, valkoisin nurkin ja ikkunavuorein 
täydennetty päärakennus. Kun piharakennukset 
maalataan punaiseksi, päärakennusta on mahdol-
lista korostaa vaalein sävyin. Tämä on luontevaa, 
kun päärakennus useimmin on myös laudoitettu. 
Lautapinnalle on parasta käyttää öljymaalia, hirsi- 
ja sahapinnalle punamultaa. 

Kuva 73. Vuollun jälleenrakennuskauden talo kuorittiin vuonna 2008 mineriittilevyistä jälleen hirsipintaiseksi. 
Kuva Marjut Kokko.

Kuvat 74–75. Marttiinin kaksikuistinen kartano remontissa vuonna 1993 ja valmiina kunnostuksen jälkeen. 
Kuvat Kari Tallavaara.
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Maisemassa korostuu tasapainoisten ja järke-
västi maalattujen julkisivujen ohella rakennusten 
katto. Sotavuosien jälkeen siirryttiin pärekatoista 
huopakattojen valtakauteen. Asuinrakennusten 
katteina ovat viime vuosina tulleet entistä suosi-
tummiksi edulliset profiilipellit. 

Perinteisen kulttuurimaiseman ja kyläkuvan säi-
lymiseksi kattoihin kannattaa kiinnittää huomiota. 
Pihapiirien ulkopuolella sijaitsevien sivurakennus-
ten katot voitaisiin yhä tehdä päreestä. Käyttökel-
poisia pärehöyliä ja niiden käyttäjiä on Pelkosen-
niemen kylissä. Lähes yhtä hyvä katemateriaali on 
huopa. Tummanharmaa tai musta kolmiorimoin 
kiinnitetty huopa sopii niin sivurakennuksiin kuin 
pihapiiriinkin. Pihapiirissä käyttökelpoisia ovat 
myös vihreä ja punainen huopa, joskin yhtenäi-
syyteen tulisi värityksessä aina pyrkiä. 

Talvisin lumi pysyy huopakatolla samaan ta-
paan kuin pärekatollakin. Peltikattoa perustellaan 
usein juuri lumen valumisella itsestään alas ka-
tolta. Profiilipelti näyttää kestävän huopakatetta 
lyhyempään ja sen pinnoittaminen muovivärin 
irrottua tai haalistuttua on teknisesti vaikeaa.

Vaikka edellä mainitut periaatteet ja keinot tun-
tuvat vanhanaikaisilta ja aikansa eläneiltä, ovat ne 
maiseman selkeyden ja kylän perinteisen ilmeen 
säilyttämisessä yhä käyttökelpoisia ja keskeisiä 
lähtökohtia. Yhtenäisten periaatteiden lisäksi on 
myös tärkeää huomioida yksilölliset ratkaisut. 
Jokaisessa talossa on omat erityispiirteensä, joi-
den avulla rakennuskanta säilyy omaleimaisena. 

Joskus rakennuksen tärkeä ja ainutlaatuinen yksi-
tyiskohta on erikoinen kuisti, toisinaan koristeltu 
räystäslista tai aitan nurkkapatsas. 

Kairalassa on lisäksi merkittävä valikoima 
vanhoja aittarakennuksia. Itäpuolella on sodasta 
säilynyt Tallavaaran aitta. Muut merkittävät aitat 
sijaitsevat länsipuolella. Alfred Kolehmainen käsit-
telee Kairalan ja Pelkosenniemen aittoja kirjassaan 
Suomalainen aitta. 

Ollilan aitan jalustaa voi verrata kansainvälisiin 
kohteisiin, eikä tämä aitta häpeä vertailuissa hie-
noimpiinkaan kohteisiin. Ollilan 1700-luvun kak-
soisaitan siirto liittyi tien parantamistoimiin; vanha 
sija oli korkea ja komea, mutta liian lähellä tietä. 
Merkittävän mutta jo hauraan aitan tulevaa hoitoa 
ja nykyisen paikan olosuhteita on syytä miettiä ja 
hyvin harkita ennen seuraavia kunnossapitotöitä. 

Lapin  ympäristökeskus jakaa avustuksia ra-
kennusperinnön hoitoon. Hakemukset tulee jät-
tää kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. 
Avustettavia kunnostuskohteita ovat mm. vesika-
tot, seinät, ikkunat ja perustukset. Korjauksissa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava perintei-
siä työtapoja ja kohteiden arvoon sopivia materiaa-
leja. Päre- tai huopakatteen tilalle ei yleensä voida 
hyväksyä profiilipeltiä. Peräpohjalaisten rakennus-
ten korjausperiaatteisiin liittyviä teoksia on koottu 
julkaisuun lopussa olevaan lähdeluetteloon (Lapin 
läänin rakennusperinne ry 1992, Pihkala 1986, Pih-
kala ym. 1990).

Kuva 76. Ollilan piharakennuksen pärekatto on kaunis ja kestävä. Kuva Marjut Kokko.
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Kuvat 77–79. Kairalan kyläseuran omistama 
Ollilan aitta on rakennettu vuonna 1758. 
Ylhäällä vasemmalla aitta vanhassa paikassa 
tien vierellä ja alla siirrettynä uuteen paik-
kaan. Ylhäällä yksityiskohta Ollilan aitan 
nurkkapatsaasta. Kuvat Lauri Yli-Tepsa, 
Antti Pihkala ja Marjut Kokko.

Kuvat 80–81. Heinolan aitan edellinen jalusta oli tehty vuosikymmeniä sitten ja luhistunut, kunnes Eero Lakela, 
Esa Mettiäinen ja Seppo Hannuniemi nostivat aitan uudelle jalustalle kesällä 2008. Kuvat Marjut Kokko ja Teija Ylimartimo.
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Maisemat avautuvat hoidetun kylätien                                          
varrelta 

Kairalan ja Luiron kylätiet ovat vanhoja ja mai-
semaan sulautuneita. Kyläteiden pientareet ovat 
pääosin hoidettuja ja siistejä. Pientareet suositel-
laan niitettävän vasta loppukesällä kun valtaosa 
niittylajeista on kukkinut. Rehevöityneitä tienpien-

8.4 
Kylätiet, vanhat reitit ja 
muinaisjäännökset

tareita tulisi kuitenkin niittää tiheämmin. Niittojäte 
kerätään mahdollisuuksien mukaan pois, jolloin 
pienikokoiset harvinaiset lajit pääsevät yleisty-
mään. Kyläteiltä suositellaan avattavan kauniita 
näkymiä pelloille, vesistöihin ja pihapiireihin kar-
toilla esitetyissä kohteissa. 

Kaikilla kolmella kyläraitilla kasvaa komeita 
puita ja puuryhmiä, joita tulisi säilyttää (kartat 
10–13). Suuret yksittäispuut ja pääosin haavasta 
muodostuneet puuryhmät ovat näyttäviä ja jäsen-
tävät kylämaisemaa. Yksittäisten puiden ympäris-
töä on hyvä raivata tai niittää säännöllisesti. 

Kuva 82. Maisemanhoito on luontevaa aloittaa omasta pihapiiristä, jonka siisteydestä huolehtimalla vaikutetaan koko 
kylän viihtyisyyteen. Pihapiirin istutukset ovat olleet perinteisesti matalia. Nykypäivänäkin kannattaa suosia kotimaisia 
puulajeja ja seudulla tunnettuja perinteisiä koriste- ja hyötykasveja. Kuva Kari Tallavaara.

Kuva 83. Luiron pihapiireissä kasvaa hienoja maisemapuita. Kuva Marjut Kokko.
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Kuvat 84–85. Yllä kylänäkymä Kairalasta 1930-luvun loppupuolella. Talot ovat vasemmalta Takala, Viertola (posti), 
August Lakson sekatavarakauppa, Heinola ja Jaakkola. Alla kylänäkymä tänään. Vaikka istutukset sopivat maisemaan, 
ei kyläraitille ja joelle näkyviä rakennusten julkisivuja kannata päästää kokonaan pimentoon. Kuvat Kairalan kyläseuran 
kokoelmat ja Kari Tallavaara.
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Vanhojen reittien kunnostus

Vanhat kulkureitit ovat olennainen osa kylien kult-
tuurihistoriaa. Kylätyöryhmien selvittämät reitit 
on esitetty kartassa 14. Kairalasta kulki talvella 
kulkureitti sekä Pelkosenniemelle että Suvantoon 
ja sieltä edelleen Askaan. Luirolaisten talvireitti 
tuli Kairanaavan läpi Tallavaaraan, josta tie Vuol-
lun törmästä laskeutui joen jäälle ja nousi maihin 
Alalakson rannassa. Maihinnousupaikkoja olivat 
myös Törmäsen ja Marttiinin ranta. Luirolta kul-
ki talvella kulkureitti lisäksi Nevalaisen kautta 
pohjoiseen Kuissuvantoon asti. Talvireitit olivat 
nimensä mukaisesti vain talviaikaan käytössä ol-
leita polanteita, joilla hevoset ja ajoporot kulkivat.

Kulkureitit olivat ainakin paikoin merkitty joko 
puun kylkeen hakatuin pilkotuksin tai rämeillä ja 
avosoilla pystyseipäin, joihin oli sidottu tai nau-
lattu lyhyt poikkipuu. Kylien sisällä kulkureitit 
kulkivat samoja polkuja ympäri vuoden. Tosin 
kesäaikaan kuljettiin lisäksi jalan jokivarren törmä-
polkuja. Kairalan ja Luiron välillä oli myös kesällä 
kulkureitti, josta käytetään myös nimitystä posti-
tie. Kesäreitti lähti Luirovaaran kupeesta yhtyen 
Vitsamaassa talvireittiin ja jatkuen tästä edelleen 
Tallavaaraan. 

Keväisin suurin osa karjasta vietiin kyliä ym-
päröiville metsä- ja niittylaitumille. Karja paimen-
nettiin kylän läpi karjapolkuja pitkin veräjälle asti. 
Jos laidunmaat olivat kaukana jokivarressa tai joen 
toisella puolella, ei karjan kuljettaminen päivittäin 

kotiin ollut mahdollista. Laidunalueille rakennet-
tiinkin kesänavettoja, joita tiedetään Luirolla olleen 
ainakin kymmenen ja Kairalassa toistakymmentä 
(kartat 8 ja 9). Illaksi karja paimennettiin takaisin 
kotiin tai kesänavetalle. Johtajalehmälle eli kellok-
kaalle laitettiin kello kaulaan, jolloin muut lehmät 
seurasivat sitä. Kun karja vietiin kesälaitumille, 
pestiin tilan navetta, joka toimi yösijana aputyö-
voimalle tai kauempaa tuleville kulkijoille. 

Kylien kulttuurihistoriaan liittyvät läheisesti 
ansapolut, jotka ovat olleet tilakohtaisia. Erätalout-
ta on harjoitettu esihistorialliselta ajalta lähtien ja 
vielä tänäänkin metsästys on varsin yleistä. Luiron 
kylätyöryhmä on merkinnyt tunnetut ansapolut 
kartalle. Ansapolkujen ja karjapolkujen varrella on 
vanhoja metsä- ja niittylaitumia, joiden lajisto on 
säilynyt edelleen monimuotoisena.

Tupailtojen yhteydessä kyläläiset esittivät van-
hojen reittien kunnostusta joko virkistyskäytön tai 
matkailupalvelujen kehittämisen vuoksi. Jatkossa 
suunnittelu ja rahoitusmahdollisuuksien selvit-
täminen edellyttää yhteistyötä maanomistajien, 
kunnan ja yhdistysten kesken. Reittien varrella 
on useita kulttuuriperintökohteita, kuten vanhoja 
rakennuksia, maatalouden rakennelmia, perin-
nebiotooppeja ja muinaisjäännöksiä. Jokivarressa 
kulkevat reitit ovat lisäksi maisemallisesti näyt-
täviä.  Metsähallitus ei näe kuitenkaan tarpeel-
liseksi uusien kulkureittien rakentamista Luiron 
soiden Natura-alueille.

Kuva 86. Talvella sukset olivat erämaan keskellä käytännöllinen menopeli. Luiron kylää nimitettiinkin tuohon aikaan 
Sivakkamaaksi. Taustalla Luiron tila 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Kuva Pirkko Pöykön albumi.
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Muinaisjäännösten merkintä ja hoito

Kylistä löydettyjen muinaisjäännösten suojelu on 
ensiarvoista vuosisataisen kulttuuriperinnön säi-
lyttämiseksi. Muinaisjäännökset ovat lisäksi kor-
vaamaton lähdemateriaali tutkittaessa esi-isien 
elämää ja elinkeinoissa tapahtuneiden muutosten 
syitä. Esihistoriallisen ajan kiinteät muinaisjään-
nökset ovat automaattisesti muinaismuistolain 
suojelemia, mutta historiallisen ajan muinaisjään-
nösten suojelu harkitaan tapauskohtaisesti. Suo-
jelu tarkoittaa, ettei kiinteitä muinaisjäännöksiä 
saa ilman Museoviraston lupaa kaivaa, peittää tai 
muuten tuhota. Vallitseva maankäyttö alueella saa 
kuitenkin jatkua – jos muinaisjäännös on pellol-
la, peltoa saa edelleen viljellä normaalisti. Samoin 
puuta saa korjata metsässä sijaitsevan muinaisjään-
nöksen alueelta, mutta metsänpohjan muokkausta 
ei saa suorittaa ennen kuin muinaisjäännös on tut-
kittu kaivauksin. 

Kartoitettuina ja maastoon merkittyinä kylien 
muinaiset asuinpaikat ja kalmistot on helpompi 
mieltää arvokkaiksi kulttuuriperintökohteiksi. 
Irtolöydösten havaintopaikat, tupasijat ja hauta-
paikat suositellaan merkittäväksi maastoon. Näin 
kohteet voidaan liittää osaksi kyläläisten omaa 
kulttuuriperintöä ja vaikkapa kulttuurimatkailun 
kehittämistä.

Muinaisjäännösten hoidon tarkoituksena on 
tehdä kohde helpommin havaittavaksi. Tällöin sii-
hen on mahdollista tutustua, eikä sitä vahingossa 
tuhota. Nyt inventoiduista kohteista hoidettavak-
si sopii Manolaissaaren ja Luiron kesähautapaikat 
sekä Väliojan tupasijan ympäristö, jotka ovat met-
sittyneet. Hoidoksi sopii maiseman avaaminen ja 
muinaisjäännöstä peittävän puuston ja pensaikon 
poistaminen. Tapauskohtaisesti ympäristöä voi-
daan hoitaa myös lampaita laiduntamalla. Hoidon 
suunnittelussa ja muinaisjäännösten merkinnässä 
tulee olla yhteydessä Museovirastoon. 

Kartta 14. Vanhat reitit. 

Kulkureitti kesällä

Talvitie

Ansapolku

Suunnittelualue

© Genimap Oy, lupa L4659/02
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Kylämaisemien umpeenkasvu voidaan pysäyt-
tää harventamalla ja raivaamalla säännöllisesti 
tärkeimpien maisemakohteiden puustoa ja pen-
saikkoja. Peltojen ja niittyalueiden hyötykäyttöä 
jatkamalla säilytetään samalla vuosisatojen aikana 
syntynyttä kulttuuriperintöä. Käytännön maise-
manhoito lepää pitkälti paikallisten asukkaiden, 
aktiiviviljelijöiden ja poromiesten harteilla, jotka 
ovat jaksaneet asukkaiden vähenemisestä ja van-
henemisesta huolimatta ylläpitää maiseman avoi-
muutta. Taloudellinen kannustus lisää usein toi-
minnan mielekkyyttä. Seuraavassa on koottu tietoa 
maisemanhoitoon liittyvistä rahoituskanavista. 

9.1 
Maatalouden erityistuet 

Maatalouden ympäristötuen erityistuet on tarkoi-
tettu ympäristönhoitotoimiin, jotka voivat koh-
distua sekä peltolohkolle että muihin maatilan 
elinympäristöihin. Erityistukikohteelle laadittava 
sopimus on yleensä viisivuotinen. Erityistuen saa-

minen edellyttää, että viljelijä on sitoutunut ympä-
ristötuen perustoimenpiteiden ehtoihin. Pääsään-
töisesti tuki määräytyy alueiden vuosittaisesta 
hoidosta aiheutuneiden kustannusten perusteella. 
Tuki on hehtaarikohtainen ja se maksetaan vuo-
sittain. 

Suunnitelmassa esitetyille kohteille voi hakea 
perinnebiotooppien hoitoon tai luonnon ja mai-
seman monimuotoisuuden edistämiseen tar-
koitettuja erityistukimuotoja. Perinnebiotoopin 
alkuraivaukseen ja aitaamiseen voi hakea myös 
TE-keskuksen ei-tuotannollisten investointien tu-
kea. Tuet määräytyvät kustannusten perusteella. 
Investointituen saanti edellyttää, että peruskun-
nostetun perinnebiotoopin hoidosta tehdään 5- tai 
10-vuotinen erityistukisopimus.

Lisätietoja saa kunnan maaseutuviranomaisil-
ta, Lapin TE-keskuksesta ja Lapin ympäristökes-
kuksesta. Erityistukimuodoista on lisäksi painettu 
useita havainnollisia esitteitä, jotka löytyvät esi-
merkiksi Maatalousviraston internetsivuilta osoit-
teesta www.mavi.fi polkua viljelijätuet - maatalou-
den ympäristötuki - erityistuet pitkin.

9  Taloudellista tukea maisemanhoitoon

Kuva 87. Hevoset piristävät Luiron kyläkuvaa ja sopivat perinnebiotooppien laiduntajiksi.
Kuva Marjut Kokko. 
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9.2 
Tukea yhdistykselle

Paikallinen rekisteröity yhdistys voi hakea ym-
päristötukea perinnebiotooppien hoitoon. Koska    
yhdistyksille maksettava tuki rahoitetaan Leader–
rahoituksen avulla, tulee hoitotoimenpiteiden tu-
kea paikallisen Leader-toimintaryhmän tavoitteita. 
Yhdistykset voivat lisäksi hakea em. ei-tuotannol-
lista investointitukea, joka on tarkoitettu niityn, 
hakamaan tai metsälaitumen alkukunnostukseen. 
Tämän jälkeen joko yhdistyksen tai viljelijän tulee 

sitoutua kohteen hoitoon 5- tai 10-vuotisella erityis-
tukisopimuksella. Yhdistyksen ei tarvitse sitoutua 
maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteisiin. 
Lisätietoja saa Lapin ympäristökeskuksesta, Lapin 
TE-keskuksesta ja Pohjois-Lapin Leader ry:stä.

9.3 
Muita rahoitusmahdollisuuksia

Lapin ympäristökeskuksen maisemanhoitokohteet 
valitaan aina tapauskohtaisesti ja käytettävissä 
olevien resurssien mukaan. Työkohteiksi valitaan 
pääsääntöisesti alueita, joita ei voida rahoittaa 
maatalouden ympäristötuen erityistuella. Etusi-
jalla ovat kartoituksissa löydetyt arvokkaat perin-
nebiotoopit, jotka vaativat kiireellistä hoitoa. 

Lisäksi muut kohteet, joilla on maisemallista 
merkitystä, voivat päästä hoitokohteiksi. Lapis-
sa on tehty ns. yty-töinä (ympäristönsuojelua ja 
-hoitoa edistävät työllisyystyöt) muun muassa 
umpeutuneiden pelto- ja laidunalueiden raivauk-
sia ja historiallisesti arvokkaiden kohteiden ym-
päristön hoitoa. Lisäksi voidaan raivata tienvarsia 
tai entisöidä ja kunnostaa vanhoja rakennuksia. 
Ehdotukset kunkin vuoden työkohteista kannat-
taa esittää mahdollisimman varhain paikalliselle 
Lapin ympäristökeskuksen työnsuunnittelijalle. 
Suunnittelija kokoaa yty-töiksi soveltuvat kohteet  
vuoden loppuun mennessä ja kevättalvella sovi-
taan tulevana kesänä toteuttavista töistä yhdessä 
Lapin ympäristökeskuksen, kunnan ja työvoima-
hallinnon kanssa. 

Kuva 88. Viljelijät voivat hakea tukea puukujanteiden ja 
tilusteiden hoitoon. Kuva Marjut Kokko. 

Kuva 89. Kairalan Kajastuksen maalaus tehtiin YTY-työnä kesällä 2008. 
Kuva Panu Leinonen.
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ovat mm. vesikatot, seinät, ikkunat ja perustukset. 
Korjauksissa on mahdollisuuksien mukaan nou-
datettava perinteisiä työtapoja ja kohteiden arvoon 
sopivia materiaaleja. 

Avustusta voidaan myöntää myös kunnalle sen 
suorittamiin rakennussuojelukorvauksiin, kohteen 
hankkimiseksi kunnalle, kohteiden ja niiden ympä-
ristön kunnostamiseen sekä hoidon edellyttämiin 
selvityksiin ja kulttuuriympäristöohjelmiin. 

Perinteiseen maatalouteen liittyvien rakennus-
ten ja rakennelmien kunnostamiseen voi viljelijä 
hakea lisäksi maiseman ja luonnon monimuotoi-
suuden edistämiseen tarkoitettua erityistukea. Pe-
rinnebiotoopeilla sijaitseviin kohteisiin voi viljelijä 
tai yhdistys hakea perinnebiotoopin hoitoon suun-
nattua erityistukea. Mahdollisia kunnostuskohtei-
ta ovat esimerkiksi riukuaidat, suovat ja haasiot. 
Erityistukea voidaan myöntää pienimuotoisille 
kunnostushankkeille ja kylämaisemien yhteis-
hankkeille. 

Rakennusperinnön hoitoon liittyvät hakemuk-
set tulee jättää Lapin ympäristökeskukseen kun-
kin vuoden lokakuun loppuun mennessä. Kun-
nostettaessa perinteiseen maatalouteen liittyvää 
rakennelmaa, tulee erityistukihakemus jättää jo 
huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoja rahoi-
tuksesta ja rakennusperinnön hoidosta saa Lapin 
ympäristökeskuksen alueiden käytön osastolta, 
Museoviraston rakennushistorian osastolta ja La-
pin TE-keskuksesta. Lisätietoja on myös internet-
sivuilla: www.rakennusperinto.fi ja www.ymparis-
to.fi/maankäyttö ja rakentaminen.

9.4 
Lampaita mökille

Monet kyläläisistä viettävät aikaa kotikylällään 
vain kesäisin. Kesäasukkaat ovat kiinnostunei-
ta pienten niittyjen ja peltojen kunnossapidosta 
lampaiden avulla. Suunnittelualueella onkin isoja 
lammastiloja, joilta kesälampaita voi tiedustella. 
Kun maanomistaja suunnittelee kesälampaiden 
hankkimista, on ensiksi otettava yhteyttä kotikun-
nan maaseututoimistoon. Täällä tila rekisteröidään 
lammastilaksi. Rekisteröinnistä ei aiheudu kuluja 
eikä muita velvoitteita, ja rekisteröinnin purka-
minen on helppoa. Jos lampaista aiotaan luopua 
kokonaan niin, ettei seuraavana kesänä hankita 
enää uusia, riittää ilmoitus maaseututoimistoon. 
Lampaat voidaan myös vuokrata tai lainata lam-
purilta, jolloin rekisteröintiasioista vastaa yleensä 
lampaat toimittava viljelijä. Myös emolehmät ovat 
tehokkaita maisemanhoitajia. Lisätietoja asiasta 
saa Pelkosenniemen maaseututoimistosta ja Lapin 
ympäristökeskuksesta. 

9.5 
Rakennusperinnön hoitoon 
suunnatut tuet ja avustukset

Maisemanhoitoa on niinikään vanhasta rakennus-
kannasta huolehtiminen. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten korjauskustannuksiin 
voi hakea tukea Museovirastolta. Lisäksi Lapin 
ympäristökeskuksella on määrärahoja rakennus-
perinnön hoitoon. Avustettavia kunnostuskohteita 

Kuva 90. Peräpohjalaisen uunin 
sisäpuolen kunnostusta Luiron 
tilalla. Kuva Antero Välitalo.
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Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen koh-
teiden hoito edellyttää maanomistajilta, maaseu-
tuyrittäjiltä ja kylien yhdistyksiltä yhteistä halua 
etsiä uusia keinoja maisemanhoitoon. Molemmissa 
kylissä on yhteistyölle hyvät lähtökohdat aktiivis-
ten kylä- ja eräyhdistyksen kautta, joiden toiminta 
nauttii asukkaiden luottamusta. Yhdistykset voi-
vatkin ottaa maisemanhoidon edistämisessä kes-
keisen roolin. Kokoukset ja erilaiset kylätilaisuudet 
tarjoavat luontevan keskustelufoorumin, jossa hoi-
to- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen kohteiden 
hoitovaihtoehtoja voi avoimesti pohtia. Onnistu-
nut yhteistyö tarjoaa hoidetun maiseman lisäksi 
lisäansioita paikallisille maaseutuyrittäjille, työttö-
mille kyläläisille ja paikallisille yhdistyksille.

10  Kyläyhdistykset keskeisessä asemassa

10.1 
Monipuolista toimintaa 
Kairalassa

Kairalan kylätoimintaa on ollut vireää jo sadan 
vuoden ajan. Vuonna 1909 perustettiin kylään 
maalaisyhdistys, joka 1920-luvun alussa otti ni-
mekseen Kairalan maamiesseura. Myös Urheilu-
seura Kairalan Kajastus on koonnut vuodesta 1930 
riveihinsä runsaasti kyläläisiä. Kajastuksen toimin-
ta oli erityisen vireää niin kauan kuin Vili Sorvali 
oli opettajantoimessaan Kairalassa eli 1960-luvun 
puoliväliin saakka. Kyläläisten aikanaan hyvästä 
talkoohengestä on esimerkkinä Kajastuksen kaksi 
toimitaloa. Ensimmäinen 1950-luvun puolivälissä 
valmistunut talo tuhoutui tulipalossa talvella 1961. 

Kuva 91. Kairalan kyläisiä kokoontuneena Tuormusjärven lumiveistokselle 1990-luvun alkupuolella. Kuva Kairalan kylä-
seuran kokoelmat.
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Nykyinen talo otettiin käyttöön syksyllä 1965. Ka-
jastuksen talo on talvisin kansalaisopiston harras-
tepiirien käytössä ja kesäisin siellä pidetään tans-
seja ja juhlatilaisuuksia.

Kylätoiminta aktivoitui uudelleen 1980-luvulla, 
jolloin perustettiin Kairalan kylätoimikunta. Vuon-
na 1997 se sai nykyisen nimensä Kairalan Kylä-
seura ry. Seuran keskeisin toimintamuoto on aina 

ollut kyläperinteen vaaliminen. Perinnepäivät, joi-
ta myöhemmin ryhdyttiin kutsumaan Kairala-päi-
viksi, on jokakesäinen kylähengen kohotuspäivä. 
Silloin kymmeniin kylän lipputankoihin vedetään 
aina siniristilippu liehumaan. Juhlapaikkoina ovat 
olleet Kajastuksen talo, koulu ja vanha Marttiini. 
Toisena tärkeänä toimintamuotona ovat olleet van-
hojen rakennusten kunnostus- ja maalaustalkoot. 

Kuvat  92–94. Kairalalaisia perinnepäivien ja juhannuksen vietossa. Kuvat Kairalan kyläseuran kokoelmat.
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10.2 
Luiron kyläseura vastuun-                         
kantajana

Luiron kyläseuralla on ollut keskeinen rooli kylä-
läisten edunvalvojana ja äänitorvena jo 1970-luvulta 
lähtien. Kyläseuran kautta asukkaat ovat esittäneet 
huolensa mm. Kemihaaran altaan suunnittelun ja 
Lokan tekoaltaan rakentamisen yhteydessä. Niin-
ikään Luiron soiden varaaminen suojelualueiksi ja 
sittemmin soiden liittäminen osaksi Natura 2000 
-verkostoa aktivoi kyläyhdistyksen. 

Nykyisin vanha kyläkoulu on kylätoiminnan 
keskus. Kun kunta aikoi myydä koulun 1970-        
luvun taitteessa rahapulan vuoksi, heräsivät kylä-
läiset vastustamaan valmistelua, edustihan koulu 
viimeistä kunnan järjestämää palvelua kylällä. 
Koulun myynti saatiin estettyä, ja kyläläiset vuok-
rasivat sen kunnalta 50 vuodeksi. Vuonna 2008 Lui-
ron kyläseura osti koulun itselleen ja vastaa nyt 
sen ylläpidosta aktiivisilla talkoilla ja hirvenlihasta 
saaduilla tuloilla. Koululla järjestetään vuosittain 
syys- ja joulumyyjäiset sekä kunnon hirvipeijaiset. 
Koululla on lisäksi lihankäsittelytilat, jossa käsi-
tellään niin hirvet kuin kotitarpeeseen teurastetut 
porotkin.

Kuva 97. ”Tiltun päivien” viettoa koulun pihalla. Kuva Sanna Lakso.

Kuva 96. Hirvitornin rakentamista porukalla. Kuva Antero 
Välitalo.

Kuva 95. Luiron kyläseura on kunnostanut entisen koulun 
kylätaloksi. Kuva Marjut Kokko.
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Maisemanhoitoalueen perustamisen lähtökohdak-
si soveltuvat alueet, joiden maisemalliset arvot 
ovat tulleet pitävästi todennetuiksi. Status voidaan 
myöntää arvokkaiden maisemakokonaisuuksien 
säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Ympäristöminis-
teriö tekee perustamispäätöksen valtakunnallisesti 
arvokkaasta maisema-alueesta. Maakunnallisesta 
maisema-alueesta päätöksen tekee alueellinen ym-
päristökeskus (LsL 33§). Kairalan ja Luiron kylät 
muodostavat kuitenkin yhdessä valtakunnallises-
ti arvokkaan maisemakokonaisuuden, johon ovat 
vaikuttaneet pitkälti samankaltaiset luonnonolo-
suhteet ja maankäytön historia. Tämän vuoksi mo-

11  Maisemanhoitoalueen perustaminen

lemmat kylät sisältävä maisemanhoitoalue voidaan 
perustaa yhdellä päätöksellä. 

Mikäli kyläläiset näkevät maisemanhoitoalueen 
perustamisen mahdolliseksi, voi Pelkosenniemen 
kunta tehdä asiasta esityksen Lapin ympäristökes-
kukselle. Tämän jälkeen ympäristökeskus järjestää 
perustamisesta kuulemiskierroksen, jossa kaikki 
joita asia koskee, voivat antaa lausuntonsa ehdo-
tuksesta.  Mikäli maisemanhoitoalueen perustami-
nen saa riittävää kannatusta, ympäristökeskus esit-
tää uuden valtakunnallisen maisemanhoitoalueen 
perustamista ympäristöministeriölle, joka vastaa 
statuksen myöntämisestä. 

 

 

	 							Lausuntokierros
- Valtion viranomaiset ja laitokset
- Kunta
- Alueen luonnon- ja ympäristönsuojelun  
  kansalaisjärjestöt
- Maanomistajia edustavat yhteisöt
           LsA 14 §

		Valitusosoitus	päätöksestä:
       Korkein hallinto-oikeus
							- LsL 61 §:n	mukaisesti

Maisemahoitoalue	päätöksen	valmistelu,	
maiseman	hoito-	ja	käyttösuunnitelma  

Pelkosenniemen	kunnalta	esitys	Lapin	ympä-
ristökeskukselle	maisemanhoitoalueen	perus-
tamisesta			
- Perustamisedellytykset LsL 32 §

Lapin	ympäristökeskukselta	esitys	maiseman-
hoitoalueen	perustamisesta	ympäristöminis-
teriölle

Ympäristöministeriö	tekee	perustamispäätök-
sen	Kairalan	ja	Luiron	maisemanhoitoalueesta	    
- Selostus maisema-arvoista
- Maisemanhoitoaluetta koskevat määräykset  
  LsL 33–34 §, LsA 15 §

Kairalan ja Luiron maisemanhoitoalueen perustamisprosessi. 

LsL = luonnonsuojelulaki
LsA = luonnonsuojeluasetus
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11.1 
Lakien ja säädösten 
asettamat tavoitteet  

Maisemansuojelusta säädetään luonnonsuojelulain 
(1096/96 ja 144/99) 5. luvun 32–36 §:ssä ja luon-
nonsuojeluasetuksen 4. luvun (160/97) 13–16 §:ssä. 
Luonnonsuojelulain 32 §:n mukaan maisema-alue 
voidaan perustaa luonnon- tai kulttuurimaiseman 
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai 
siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyt-
tämiseksi ja hoitamiseksi. Vaikka laissa puhutaan 
maisema-alueesta, on käytännön kieleen vakiintu-
massa termi maisemanhoitoalue erotuksena valtio-
neuvoston vuonna 1995 määrittelemiin valtakun-
nallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Kairalan ja Luiron kylissä asutus- ja luonnon-
historia ja ominaispiirteet tukevat hyvin hallituk-
sen esityksen perusteluita ”… ettei niissä suojella 
alkuperäistä luontoa, vaan sellaista, jota ihmiskäsi 
on vuosikymmeniä, ehkä vuosisatoja, muokannut 
muun muassa viljelemällä, puutarhanhoidolla sekä 
rakennuksia ja teitä rakentamalla ” (HE 79/1996). 
Edelleen hallituksen esityksessä mainitaan esi-
merkkeinä maatalousmaisemat, jokilaaksot, vaa-
ramaisemat, vanhat kyläraitit ja ranta-alueet. Mai-
semanhoitoalueen perustamisen tavoitteena ei 
näin ole pelkästään luonnonkauneuden suojelu, 
vaan ensisijaisesti luonnon- ja kulttuurimaiseman 
muodostaman kokonaisuuden hoitaminen.

Maisemanhoitoaluetta koskevassa päätöksessä 
on oltava selostus alueen maisema-arvoista ja sen 
suojelun ja hoidon tavoitteista (LsA 15 §). Nyt laa-
dittu maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma täyt-
tää vaatimukset ja  toimii samalla maisemanhoidon 
käsikirjana sekä historiallisten että luonnon erityis-
piirteiden vaalimiseksi. Se on myös väline, jonka 
avulla paikallisesti tärkeinä tai ongelmallisina pi-
detyt asiat voidaan välittää viranomaisille. 

11.2 
Suosituksilla maisema 
huomioon

Maisemanhoitoalueen päätöksessä annetaan suosi-
tuksia keskeisten maisema-arvojen säilyttämisek-
si. Päätös ei aiheuta muutoksia maanomistajien 
oikeuksissa. Esimerkiksi rakentaminen tapahtuu 
edelleen maakuntakaavan, kunnan rakennusjärjes-
tyksen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 
Poronhoitoa harjoitetaan normaaliin tapaan poron-
hoitolain ja luonnonsuojelulain mukaisesti. 

Metsiä hoidetaan edelleen talousmetsinä met-
sälain mukaisesti, eikä metsänkäyttöilmoituksen 
lisäksi tarvita muuta lupa- tai ilmoitusmenettelyä. 
Metsälain 6 §:ssä kuitenkin todetaan hakkuista eri-
tyiskohteissa, että jos hakkuun kohteella on metsän 
monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai 
metsän monikäytön kannalta erityistä merkitys-
tä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen 
edellyttämällä tavalla. Tämä antaa mahdollisuu-
den maisemapainotteiseen metsänhoidon suunnit-
teluun ja toteutukseen.

11.3 
Tarvittaessa määräyksiä

Jos kyläläiset näkevät tarpeelliseksi, voidaan pe-
rustamispäätökseen sisällyttää suositusten lisäksi 
maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi 
tarpeellisia määräyksiä. Nämä voivat koskea näi-
den piirteiden muuttamista koskevia toimenpitei-
tä, kuten 110 kW tai suurempien maanpäällisten 
voimajohtojen sijoittamista alueelle, yli 30 metriä 
korkeiden mastojen rakentamista, kaatopaikan 
sijoittamista, rautateiden rakentamista tai kaivok-
sen perustamista. Määräykset eivät kuitenkaan saa 
aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä 
haittaa (LsL 34 §). 

11.4 
Päätöksen vaikutukset 
kylien kehittämisessä

Maisemanhoitoalueen perustaminen tuo lakisää-
teisen hyväksynnän kylien maisema-arvojen huo-
mioimiselle kaikessa kylien kehittämisessä. Tämä 
mahdollistaa kylien tekemistä tunnetuksi ja helpot-
taa taloudellisten tukien saamista maisemanhoito-
töihin. Päätös Lapin ensimmäisestä valtakunnal-
lisesti arvokkaasta maisemanhoitoalueesta tukee 
lisäksi alueen luonto- ja kulttuurimatkailua.

Päätös ei velvoita yksityisiä maanomistajia aktii-
visiin hoitotoimenpiteisiin. Viranomaispäätöksis-
sä sen sijaan otetaan huomioon päätöksen sisältö. 
Maisemanhoitoalue tulee ottaa huomioon mm. lu-
patarkastelussa ja kaavoja uudistettaessa. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää niiden elinkeinojen tuke-
miseen, jotka toimillaan ylläpitävät alueen omi-
naislaatua ja maisemaa. Perustetun maisemanhoi-
toalueen suojelupäätös voidaan myös lakkauttaa 
tai sen suojelumääräyksiä muuttaa, mikäli alueen 
maisema-arvo on olennaisesti vähentynyt tai jos 
suojelu estää yleisen edun kannalta tärkeän hank-
keen tai suunnitelman toteuttamisen. (LsL 35 §)
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Kairalan ja Luiron kulttuurimaisemat ovat synty-
neet ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta vuorovai-
kutuksesta ja ne säilyvät vain samalla tavalla kuin 
ovat syntyneetkin: asumalla, viljelemällä, metsiä 
hoitamalla ja rakentamalla.  Kysymys on pitkäl-
ti siitä, miten kylät saadaan pidettyä asuttuina ja 
uudisrakentaminen kyläkuvaa tukevana. Vaikka 
kylien asukasmäärä on voimakkaasti vähentynyt, 
ei ole syytä toivottomuuteen. 

Maisemanhoitotyöt tukevat Kairalan ja Luiron 
kylien säilymistä viihtyisinä ja asuttuina. Kun kult-
tuurimaisemien hoidon tarpeesta vallitsee nyt laa-
ja yksimielisyys, on aika jatkaa hoitoa suunnitel-
mallisesti ja sopivia hoitomalleja aktiivisesti etsien. 
Jotta kohteet saadaan nopeasti hoitoon, tarvitaan 
tiivistä yhteistyötä maanomistajien, kyläläisten 
ja viljelijöiden välillä. Molemmista kylistä löytyy 

12  Maisemanhoidosta elinvoimaa 

edelleen tiloja, jotka etsivät aktiivisesti uusia lai-
dun- ja peltoalueita. Vanhojen peltojen ja jokilai-
dunten vuokraaminen tai myyminen aktiivitilalle 
tukee työikäisen väestön pysymistä kylissä. 

Uudet maatalouden erityistuen rahoitusmuodot 
mahdollistavat viljelijöiden ja yhdistysten välisen 
joustavan yhteistyön. Näin ollen metsänhoitoyh-
distykset, eräyhdistykset ja kyläyhdistykset voivat 
hoitaa vaikkapa alueen alkukunnostuksen, johon 
viljelijällä ei ole aina mahdollisuutta. Vaihtoeh-
toisesti yhdistys voi hoitaa eläinten säännöllisen 
valvonnan. Maanomistajien kanssa käytäviin neu-
votteluihin sekä tukihakemusten ja hoitosuunni-
telmien laatimiseen saa apua Maisemanhoidosta 
työtä Lappiin -hankkeessa. Kolmivuotinen EAKR-
hanke on käynnistynyt vuoden 2009 alussa ja siitä 
saa lisätietoja Lapin ympäristökeskuksesta.

Kuva 98. Peltojen pitäminen viljelyssä on edellytys avoimen maaseutumaiseman säilymiselle. Kuva Marjut Kokko.
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Vapaa-ajan kasvaessa kylien lähiharjuilla ja joki-
varsimetsissä liikutaan aiempaa enemmän. Marjas-
tuksen, sienestyksen ja lenkkeilyn myötä metsien 
virkistyskäyttö on kasvanut. Tällaisilla alueilla 
metsien moninaiskäyttöä voidaan kehittää raken-
tamalla maastoon viitoitettuja polkuja ja tarvittaes-
sa pitkospuita. Reittien suunnittelun voi toteuttaa 
opinnäyte- tai hanketyönä. Reitin rakentaminen ja 
polun huolto voivat olla kunnan tai kyläyhdistys-
ten vastuulla. 

Kairalan, Luiron ja läheisen  Suvannon kylät 
muodostavat jo nyt hienon maisemakokonaisuu-
den ,  jolle voidaan ohjata kulttuurimatkailua. Mat-
kailun kehittämistä ajatellen kylät sijaitsevat kohtuu 
matkan etäisyydellä Pyhätunturilta. Molemmissa 
kylissä on runsaasti paikallishistorian ja kulttuuri-
perinnön nähtävyyksiä.  Kyliä ympäröivä luonto 
tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja 
edellytyksiä luontomatkailun kehittämiselle. Pel-
to- ja suoaukeilla on erinomaiset mahdollisuudet 
linturetkiin ja jokialueilla kalastukseen. Yötön yö, 
lumi, kaamos ja revontulet ovat matkailuvaltteja, 
jotka houkuttelevat matkailijoita yhä enenevässä 
määrin Lappiin. 

Yhteistyössä suurempien matkailukeskusten 
kanssa matkailijoille voi järjestää ohjelmapalveluja. 
Vene- tai kanoottivuokraus jokien varressa mah-
dollistaisi kylien luontoon tutustumisen. Luonnon 
ja maiseman lisäksi valttina ovat nyt kartoitetut 
muinaisjäännökset. Elämystuotteeksi käy retkeily 
vanhoilla hautapaikoilla, kivikautisilla asumuksil-
la tai vanhoilla niittylaitumilla nokipannukahvien 
kera. Tarinat legendaarisista asukkaista ja esi-isien 
edesottamuksista viehättävät ikään ja kotipaikkaan 
katsomatta. 

Kylien vetovoimaisuuden ja kulttuurimatkailun 
kehittämiseksi on hyvä vahvistaa edelleen kylien 
kulttuurimainetta. Kyläläisten ideoinnissa esille on 
noussut erilaiset näyttelyt, teatteri- ja konserttiesi-
tykset, joiden kehittäminen osaksi kyläperinnettä 
on täysin mahdollista. Markkinoita ja perinnejuh-
lia kylillä jo säännöllisesti järjestetään. Vanhojen 
pihapiirien rapistuessa on tärkeää pohtia vanhojen 
asumattomien rakennusten hyödyntämistä mat-
kailu- ja kulttuurikäytössä. Pirttikahvilat ja kylä-
museot vetävät kulttuuritietoisia ja taukoa kaipaa-
via matkailijoita.

Kyläläisten suunnitelmissa on jo pitkään ollut 
kulttuuri- tai maisemapolun avaaminen Luirolta 
Kairalaan ja edelleen Suvantoon asti. Ajatus on 
herännyt vanhojen postipolkujen hyödyntämisen 
pohjalta, mutta toki lyhyemmätkin virkistysreitit 
kylien läheisyydessä palvelevat sekä kyläläisiä 
että matkailua. Arvokkaiden rakennusten lisäk-
si retkeilypolku läpi lammaslaitumen vetää aina 
matkailijoita puoleensa. Kyläniittyjen hoitoa voisi 
kokeilla myös ohjelmapalveluna, kansainvälisenä 
työleirinä tai yhdistysten keskinäisinä talkoina. Lä-
heiset Keminsaarten niittotalkoot on jo tunnettu 
tapahtuma, joka vuodesta toiseen saa huomiota 
myös julkisuudessa.

Markkinointi on tärkeässä osassa kylien tunne-
tuksi tekemisessä. Kotisivujen kehittämisen lisäksi 
kylien toimintaa voi esitellä matkailukeskuksiin 
ja kunnan talolle toimitettavin esittein. Vaikka          
kylien kehittäminen lisää asukkaiden yhteisölli-
syyttä ja vetää paluumuuttajia kyliin, vaativat työt 
aina ponnisteluja. Yhteistyön tiivistäminen kylien 
kehittämisessä säästää molempien resursseja. 

Kuva 99. Kalastaja Luirojoella. Kuva Antero Välitalo.
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Lämpimät kiitokset Kairalan ja Luiron kyläyhdis-
tykselle erinomaisesta yhteistyöstä hankkeen aika-
na. Kylätyöryhmillä oli ensiarvoisen tärkeä osuus 
kylien maankäytön historian selvittämisessä, va-
lokuvien etsimisessä ja kyläläisten näkemyksien 
välittäjänä. Me nuoremmat suunnittelijat haluam-
me kiittää erityisesti Kari Tallavaaraa ja Antero 
Välitaloa, jotka ovat ansiokkaasti avanneet kylien 
historiaa vanhojen valokuvien ja muiden doku-
menttien avulla. 

Suuret kiitokset kuuluvat myös lukuisille vene-
miehille – kyläläisille, jotka lähtivät usein kesken 
omien töidensä – kyyditsemään suunnittelijoita 
Kitiselle ja Luirolle läpi tihkusateiden, ukkosmyrs-
kyjen ja joskus kesähelteidenkin. 

Kiitokset Maila Pyhäjärvelle ja Sanna Laksolle 
sekä Tallavaaran, Välitalon, Lassilan ja Jaakkolan 
perheille erinomaisista tarjoiluista niin yleisötilai-
suuksissa, tupailloissa, ohjausryhmän kokouksissa 
kuin pitkien maastopäivien lomassakin. Suunnit-
telijat ja kauempaakin tulleet vieraat saivat nauttia 
kyläläisten vieraanvaraisuudesta mennen, tullen 
ja palatessa. 

Kiitokset

Pelkosenniemen kunta osallistui monen miehen 
ja naisen voimin hankkeeseen ohjaustyöryhmän 
työskentelyn kautta ja tukemalla hanketta myös 
taloudellisesti. Erityiset kiitokset kunnanjohtaja 
Erkki Parkkiselle aktiivisuudesta ja Panu Leino-
selle hyvin toteutetuista maisemanhoitotöistä Kai-
ralassa.

Päivi Posio ja Sari Björkbacka vastasivat julkai-
sun taitosta ja kommentoivat kieliasua. Riku Elo 
viimeisteli kartat ja Hannu Lehtomaa käsitteli va-
lokuvat. Kaikille erittäin lämpimät kiitokset am-
mattitaidolla tehdystä työstä. 

Lopuksi haluamme kiittää ympäristöministeriön 
ylitarkastaja Tapio Heikkilää, joka antoi käynneil-
lään uutta perspektiiviä paikalliselle työlle. Euroo-
pan mittakaavassa Kairala ja Luiro muodostavat 
aivan omanlaisensa maisemanhoitoalueen. Kylien 
esi-isien ja heidän jälkeläisten tekemä työ keskellä 
Pelkosenniemen kairoja on niin mittava, että tätä 
voi esitellä maailmalla ylpeydellä.
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Pelkosenniemen kunta
Sodankyläntie 1 a, 98500 PELKOSENNIEMI
email: etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

Maaseututoimisto
• maaseutusihteeri Markku Heikkilä: 
    0400 128 986

Lapin TE-Keskus
Ruokasenkatu 2, 96200 ROVANIEMI
vaihde: 010 191 450
email: etunimi.sukunimi@te-keskus.fi

Maatalouden erityistuet
• toimistoinsinööri Osmo Saloniemi: 
    040 575 8163

Pohjoisimman Lapin Leader ry
Kasarmintie 10, 99600 SODANKYLÄ
email: etunimi.sukunimi@pll.fi

Maatalouden erityistuet yhdistyksille
• toiminnanjohtaja Hanna-Leena Talvensaari: 
    040 760 4108
• hankeneuvoja Annika Kostamo: 040 764 8213

Lapin ympäristökeskus
Hallituskatu 5, PL 8060, 96101 ROVANIEMI
Asiakaspalvelu: 020 690 173
email: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Maatalouden erityistuet
• ylitarkastaja Taina Kojola: 040 571 7734
• ylitarkastaja Pekka Herva: 040 503 7148
• tarkastaja Kari Kemppainen: 0400 163 466

Rakennusperinnön hoito
• tarkastaja Tapio Pukema: 040 571 9944
• arkkitehti Antti Pihkala: 040 754 4384 

Maisemanhoidosta työtä Lappiin -hanke
• projektikoordinaattori Marjut Kokko: 
    0400 304 745

Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hanke
• projektipäällikkö Tiina Elo: 040 828 8853

YHTEYSTIETOJA

Lapin maakuntamuseo
Arktikum, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi
email: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

• arkeologi Hannu Kotivuori: (016) 322 2854, 
    040 573 1951
• maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen 
   (016) 322 2791

Museovirasto
Rakennushistorian osasto, PL 169, 00511 
HELSINKI
Asiakaspalvelu 09 40501
email: etunimi.sukunimi@nba.fi
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