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1 JOHDANTO
Tämä maisemanhoitosuunnitelma on laadittu Simon kunnan alueella Perämeren rannalla sijaitsevalle
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Maisema-alue perustettiin vuonna 1995. Vuonna 2012
maisema-alueelle tehtiin päivitysinventointi, ja uudeksi nimeksi tuli Simojoen suun kulttuurimaisemat.
Maisema-alueen pinta-ala on 7841 hehtaaria. Simoniemen ja Simonkylän alueet ovat myös valtakunnallisesti
arvokkaita kulttuuriympäristöjä (RKY 2009). Kylien alueelle on perustettu Ympäristöministeriön päätöksellä
maisemanhoitoalue vuonna 2015. Maisemanhoitoalueen perustamisen tavoitteena on maiseman
erityispiirteiden ja arvojen säilyttäminen pitkäjänteisen maisemanhoidon kautta. Maisemanhoitoon
sitoutumisesta toivotaan syntyvän kyläyhteisöön entistä syvempää yhteisöllisyyttä. Maisemanhoitoalueen
perustamisen taustalla on kyläyhteisön ponnistelut ja aktiivisuus. Kyläläisten yhteisöllisyys, aktiivisuus ja
kotiseudun arvostus antavat hyvät lähtökohdat maisemanhoidon onnistumiselle. Työ tilaaja on Simon
kulttuurikylien yhdistys ry., joka koordinoi toimintaa maisemanhoitoalueen tiimoilta.
Simoniemen ja Simonkylän alueesta on laadittu vuonna 2014 maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
(Kokko M, Peurasaari P. 2014), jossa on esitelty maiseman peruspiirteet, ja keskitytty tarkemmin myös alueen
kulttuurihistoriaan.

Maisemakuvan

ominaispiirteet

ja

maisemanhoitokohteet

esiteltiin

kattavissa

karttaesityksissä. Alueen maisemaan ja erityisesti se rakennus- ja kulttuurihistoriaan on perehdytty myös
julkaisussa ”Mutterikuistien kylät- Simon kulttuuriympäristöohjelma” (Elo T, Seppälä S-L. 2013), joka liittyy
Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi- hankkeeseen. Ohjelman myötä on käynnistynyt useita rakennuskannan
kunnostusprojekteja. Myös tämä kertoo omistautuneisuudesta maiseman ja kulttuuriperinnön vaalimiselle.
Koska rakennusperintöä on jo tutkittu seikkaperäisesti, tässä maisemanhoitosuunnitelmassa ei puututa
rakennuskannan kunnostukseen. Tämän maisemanhoitosuunnitelman tavoitteena on antaa ohjeistusta
Simoniemen ja Simonkylän maiseman pitkäjänteiseen hoitoon. Pitkäjänteisen hoidon kautta voidaan myös
luoda paikallisille maanviljelijöille laajempia menestysmahdollisuuksia lisääntyvän laidunalan myötä.
Suunnitelmassa otetaan kantaa myös alueen matkailulliseen kehittämiseen, joka taas loisi lisää työpaikkoja ja
elävöittäisi maaseutua.
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Kartta 1. Maisemanhoitoalueiden sijainti.
Tässä hoitosuunnitelmassa keskitytään pääasiassa maisemanhoitoa vaativiin kohteisiin. Kohteet ovat pitkälti
kyläläisten toivomuksiin perustuvia. Suunnittelussa on keskitytty kylien ydinalueisiin. Suunnittelualue mukailee
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajoja, joskin joitakin lisäyksiä on tehty. Suunnittelualueen
pinta-ala on noin 1400 hehtaaria. Kohteita havainnollistetaan kuvin ja karttaesityksin. Ennen-jälkeen—kuvien
avulla voidaan myöhemmässä vaiheessa esitellä myös maisemanhoitotöiden tuloksia.

2 ALUEEN OMINAISPIIRTEET
Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemamaakunnalle tyypilliseen tapaan Simoniemen ja
Simonkylän maisemalle ominaisia piirteitä ovat jokien ja meren rannalle keskittynyt asutus ja siihen liittyvät
viljelymaat. Maisemaa halkovat useat purot ja joet, joista suurimpana Simonkylän puolella Simojoki. Maisema
on pienipiirteistä, ja tasaisesta maastosta johtuen pitkiä näkymälinjoja ei avaudu. Suurten, usein
monikuististen peräpohjalaisten perinnetalojen pihapiirit ovat neliömäisiä, kulmista avoimia. Erityispiirteenä on
niin sanotut mutterikuistit. Simoniemen kylällä sijaitseva kirkko on rakennusperintökohde (RKY2009
Kylämaiseman läpi mutkittelee vanha Pohjanmaan rantatie. Tien Simonkylän puoleinen osa on museotie (RKY
2009). Runsaat rantaniityt ja kosteikkoalueet kertovat maannoususta ja niittyjen käytön pitkästä historiasta.
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Alueella on myös runsaasti muinaisjäännöskohteita ja luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelualueet
pääasiassa ovat rantaniittyjä ja sijoittuvat meren rannoille ja saariin. Joukossa on myös joitakin soiden- ja
metsiensuojelualueita, jotka sijoittuvat sisämaahan. Varsinkin Simoniemessä on runsaasti kiviaitoja, jotka
kertovat pääasiallisen maannoksen eli hiekka/soramoreenin kivisyydestä. Jokien suistoissa maannoksena on
hiekka, ja joitakin ohuen moreenikerroksen peittämiä kallioalueita on alueella. Kuivuneissa joenuomissa ja
suoalueilla maannos on saraturvetta tai savea.
Simoniemi ja Simonkylä ovat vireitä kyliä, joissa on yhteensä 659 asukasta. Alueella on paljon yritystoimintaa.
Maatalousyrittäjiä, joilla on maisemanhoidon kannalta merkittävää laidunnukseen sopivaa karjaa, on kylillä
kymmenen. Näistä lypsykarjaa on neljällä, lampaita neljällä ja lihakarjaa kahdella tilalla. Lisäksi kylillä on
hevos- ja kasvinviljelytiloja. Perunanviljely on yksi maatalouden tuotantomuodoista. Suurimpia työllistäjiä ovat
teollisuus ja palveluammatit. Työssäkäyntialueita ovat Simo, Kemi ja Tornio.
Matkailullista lisää tuo maankohoumapuisto, joka koostuu useammista kohteista kylien alueella. Kohteissa
esitellään niiden sijaintia mereen nähden eri aikajaksoina. Meren saaret ovat kulttuurihistoriallisesti ja
luontoarvoiltaan merkittäviä. Saarilla on useita merenrantaniittyjen Natura- suojelualueita, ja muita arvokkaita
luontotyyppejä kuten hiekkarantoja. Tärkein kulttuurihistoriallinen kohde on Kalliosaaren saha-alue, jossa
sahatoimintaan ja sahatyöläisten arkeen liittyvien rakennusten jäänteitä on edelleen nähtävissä.
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4 SIMONKYLÄ
Simonkylän maisemaa luonnehtivat laajahkot peltoalueet ja niille sijoittuva huomattavan komea
rakennuskanta. Kylään kuuluu myös Hepolanperän, Kuuselanmäen ja Onkalonperän erilliset metsäalueiden
rajaamat asutus- ja viljelykeskittymät. Hepolanperä sijaitsee meren rannalla Simonkylän lounaispuolella.
Kuuselanmäki on kaunis kylä museotien varrella Simonkylän itäpuolella. Simonkylän aluetta rajaavat lännen ja
pohjoisen puolella tulvauoma, idässä Simojoen suisto. Eteläisimmät kyläalueet ovat meren rannassa.
Onkalonperä on erillinen kyläkulma meren läheisyydessä Simojoen länsipuolella. Kyläkuntien välillä maisema
on metsäistä, pääasiassa sekametsää. Kylien maisemaa hoidetaan aktiivisesti laiduntamalla. Simonkylällä on
Pahnilan kotiseutumuseo. Maiseman halki kulkee museotie, Pohjanmaan rantatie, joka päättyy Simojoen
varteen kylän länsilaidalla. Tie jatkuu joen toisella puolella kulkien Onkalonperän kylän läpi aina Kuivaniemelle
asti. Tieosuuksia yhdisti ennen Simojoen ylittänyt lossi. Tuulivoimalat tuovat modernia lisää erityisesti
Kuuselanmäen maisemaan. Simonkylän alueella on kaksi muinaisjäännöstä. Pahnilankankaalla on
rakkakuoppakohde. Simonjoen rannalla osa vanhan rantatien linjauksesta on luokiteltu muinaisjäännökseksi.
Simonkylällä on rantaniittyjen suojelualueita sekä Anteroisenlammen maankohoumametsän Metsosuojelualue.

Kartta 30. Yleiskartta Simonkylän alueesta.
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4.1 Maisemanhoitokohteet
Simonkylällä peltomaisema on pysynyt suhteellisen avoimena, eikä peltoalueita ole jäänyt laajemmalti pois
käytöstä kylien keskeisillä alueilla. Maatalouden muutos on vaikuttanut enemmän rantaniittyjen tilaan. Niiden
umpeenkasvu vaikuttaa merelliseen maisemaan huomattavalla tavalla. Maannousu ja niittyjen hyödyntämisen
vähentyminen on vaikuttanut myös kosteikkojen tilaan. Kiviaitoja ei ole Simonkylällä niin runsaasti kuin
Simoniemessä, ja yhtään maisemallisesti tärkeää kohdetta ei löytynyt. Vanhojen talojen tyhjentyessä myös
niiden puutarhat ovat päässeet villiintymään, joka näkyy useina vieraslajiesiintyminä.

Kartat 31-33. Simonkylän peltoalat vuosina 1954, 1983 ja 2016.
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4.1.1 Käytöstä poistuneet pellot ja niityt

Kartta 34. Hepolanperän niittyalueet
Hepolanperän alueellla on hieno vanha Hietalan pihapiiri, jonka niittymäinen alue tulisi ottaa laidunkäyttöön.
Pensaikkoa ja puustoa ei juuri kasva pihapiirissä, joten alkuraivausta ei tarvita. Kasvillisuus on rehevää, lajeja
ovat muun muassa koiranputki, metsäkurjenpolvi, rentukka, pystykiurunkannus, nokkonen, vadelma sekä
kurjenjalka. Heinää kasvaa myös runsaasti, esimerkiksi juolavehnää ja osilla paikoin myös timoteitä.
Pienpuustoa tulee sen sijaan poistaa pihapiirin aittojen seinustoilta, jotta aitat eivät lahoaisi. Pihapiirin niityn
luoteispuolella sijaitseville vanhoille pelloille tulisi ennen laidunkäyttöön ottoa tehdä kevyt alkuraivaus.
Laiduntamiseen

soveltuvan

alueen

pinta-ala

on

7,1

hehtaaria.

Kuvat 48-49. Hietalan pihapiirin niittyä ja sen oheisia viljelykäytöstä poistuneita peltosarkoja.
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Pihapiirin yhteydessä olevalle niittymäiselle alueelle
Onkalonnokkaan

vievän

tien

risteyksessä

suositellaan laidunkäyttöön ottoa tai niittoa. Alueen
pinta-ala on 0,1 hehtaaria.

Kuva 50. Pihapiiriin rajoittuva niittymäinen alue Hepolanperällä

Hietalan niittyalue näkyy myös maankohoumapuiston kohteelle mentäessä. Kohde on kauniilla paikalla meren
rannassa. Alueen maisemallista arvoa nostaisi oheisten rantaniittyjen ja kosteikkojen ottaminen
laidunkäyttöön. Ranta-alueille tulee tehdä pensaikon ja puuston alkuraivaus. Varsinkin alueen länsiosan
kasvillisuus on monimuotoista. Sarojen ja rantavehnän lisäksi mesimarjaa, metsämansikkaa, ruijanesikkoa,
kaarlenvaltikkaa, mesiangervoa ja suomyrttiä esiintyy lajistossa. Laidunalue tulee aidata kahteen osaan, jotta
kulku Haminan alueen mökeille olisi mahdollisimman vaivatonta. Haminan alueella pensaikko on hyvin tiheää.
Myös Hepolahden alueella on rantaniittyjä, joista osa on luonnonsuojelualueita. Alueiden yhteispinta-ala on
14,6hehtaaria.

.

Kuva 51. Rantaniittyä maankohoumapuiston kohteelta kuvattuna.

Kuva 52. Panoramakuva Hepolahden rantaniityistä.
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Kartta 35. Simonkylän keskiosan pienialaiset entiset viljelypellot.

Simonkylällä entisen koulun länsipuolella on viljelykäytöstä
poistuneita peltosarkoja, joiden harvennus ja laidunkäyttöön otto
avaisi näkymiä hienon koulurakennuksen pihapiiriin. Alueen
pohjakasvillisuus koostuu lähinnä kastikoista ja juolavehnästä.
Alueen pinta-ala on 0,4 hehtaaria.

Kuva 53. Simonkylän koulun viereisiä
viljelykäytöstä poistuneita peltosarkoja

Peltolan talon eteläpuolella sijaitseva niittymäinen alue on
laidunkäytössä.
ja

niille

Entisten pelto-ojien laidat ovat pensoittuneet,

suositellaan

pensaikon

raivaamista

avaamiseksi. Alueen pinta-ala on 1,1 hehtaaria.

Kuva 54. Peltolan talon viereinen laidunalue
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maiseman

Erolan talon itäpuolella sijaitseville viljelykäytöstä poistuneille peltosaroille suositellaan ojanlaitojen koivikon
harvennusta ja laidunkäyttöön ottoa. Kasvillisuus on heinäistä koostuen kastikoista ja juolavehnästä. Erolan
talon eteläpuolella sijaitseville niittymäisille alueille tulisi tehdä pajukon raivaus ja laidunkäyttöön otto. Alueiden
pinta-alat ovat 0,7 ja 1,1 hehtaaria.

Kuvat 55 ja 56. Erolan talon läheiset laitumeksi soveltuvat alueet.

Kartta 36. Tulvauoman maisemanhoitokohteet.

Tulvauoman alue Tuhkatörmän ja Anteroisenlammen välillä on tiheäpuustoista. Meijerikaivon ja Pahnilan
välistä aluetta laidunnetaan. Laidunalueelle suositellaan puuston harvennusta ja laidunpaineen lisäystä.
Laidunalueiden pohjoispuoliset Tuhkatörmän 4,9 hehtaarin, Meijerikaivon 1,5 hehtaarin ja Pahnilan 2,8
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hehtaarin laajuiset alueet tulisi harventaa ja ottaa laidunkäyttöön. Maapohjan kosteudesta johtuen kasvillisuus
on rehevää, lajistossa on muun muassa kurjenjalkaa, saniaisia, mesiangervoa ja saroja. Alueella olisi siten
laiduneläimille soveltuvaa kasvillisuutta. Puuston harvennus avaisi maisemaa ja toisi laidunnukselle paremmat
edellytykset.

Pahnilan museolle johtavan tien eteläpuolinen kuusitaimikko tulisi harventaa maiseman

avaamiseksi. Taimikon pohjakasvillisuus on varvikkoa, joten se ei ole laidunalueeksi kovin hyödyllistä.
Laitumeksi käypien alueiden yhteispinta-ala on 9,2 hehtaaria.

Kuva 57. Tulvauoman aluetta kuvattuna Pahnilan museon parkkipaikalta. Kuva 58. Tulvauoman kasvillisuutta.

Kuva 59. Tiemaisemaa Tuhkatörmän ja Sakkaran välisellä alueella.

Kuva 60. Tuhkatörmän alueena kasvillisuutta. Kuva 61. Sakkaran alueen kasvillisuutta.
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Kartta 37. Vasankarin alueen laidunkohteet
Vasankariin vievän tien varressa on niittymäisiä puoliavoimia alueita, joiden ojanlaitojen raivaus ja sen
jälkeinen laidunkäyttöön otto avaisi raviradan ja entisen sahatyöläisten asuinalueen maisemaa huomattavasti.
Laiduneläimet toisivat maisemaan vetovoimaisuutta myös Vasankarissa käyvien matkailijoita ajatellen.
Alueiden yhteispinta-ala on 5,7 hehtaaria.

Kuva 62. Laitumeksi soveltuvaa aluetta raviradan tienhaarassa. Kuva 63. Lammassaaren alueen niittyä

36

Kartta 38. Simonkylän eteläpuoliset rantaniittyalueet.
Simonkylän eteläosissa Vasankarissa ja Heinäsaaressa, sekä Hannulanniemellä on laajoja rantaniittyalueita,
joiden kasvillisuuden säilyttämisen ja maiseman monimuotoisuuden vuoksi pensaikkoa ja puustoa tulisi
raivata, ja ottaa alueet laidunkäyttöön. Mahdollista retkeilypolkua ajatellen maiseman avaaminen olisi
suositeltavaa. Osa alueesta on hyvin tiheäpuustoista, kuten maankohoamisrannikolla usein on. Alueiden
yhteispinta-ala on 16,1 hehtaaria.

Kuva 64. Rantaniittyalueita Vasankarilta itään.

Kuvat 65 ja 66. Rantaniittyalueita Vasankarista länteen.
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4.1.2 Umpeenkasvaneet tienvarsi- ja rantamaisemat

Kartta 39. Kuuselanmäen ja Simonkylän länsiosan maisemanavauskohteet.
Kuuselanmäellä keskellä kylää pihapiirien puusto peittää näkymiä laajoille peltoalueille. Osa alueesta kylätien
pohjoispuolella on hevoshakana. Harvennus saisi haka-alueen kenttäkerroksen kasvamaan paremmin
eläimille kelpaavaa heinää. Alueen pinta-ala on 1,2 hehtaaria. Tien eteläpuolella sijaitsevan alueen
harvennuksessa tulisi säästää komea kuusi maisemapuuna. Alueen pinta-ala on 0,2 hehtaaria.

Kuva 67. Kylätien pohjoispuolinen hevoshakana
toimiva alue.

Kuva 68. Kylätien eteläpuolinen
maisemanavauskohde.
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Kuuselanmäen pohjoisosassa tuulivoimala-alueelle menevän
tien haarassa on pellon ja tien välinen puustoinen kaistale, jonka
harventaminen avaisi näkymiä peltoalueille. Alueen pinta-ala on
0,3 hehtaaria.

.
Kuva 69. Tuulivoimala-alueelle johtavan tien
vartta kylätielle päin kuvattuna.
Jähtirannalle vievän tien varsi kasvaa tiheää sekametsää.
Raivaus avaisi näkymiä peltoalueille myös arvokkaalle ja hyvin
hoidetulle kulttuurihistorialliselle kohteelle kuljettaessa. Alueen
pinta-ala on 0,7 hehtaaria.

Kuva 70. Jähtirannalle vievän tien varren puustoa.
Kyläläiset ovat toivoneet Simonkylän raviradan ympäristön ja
varsinkin sen keskustan pensaskerroksen ja puuston raivausta.
Raivaus parantaisi myös radan turvallisuutta, kun näkymät
avautuisivat. Pensaikot houkuttelevat eläimiä, jotka radalle
tullessaan voivat säikäyttää hevoset. Alueen pinta-ala on 4
hehtaaria.
Kuva 71. Raviradan aluetta.
Simonkylälle mentäessä tulvauoman ylittävän sillan oheinen
ranta-alue on tiheäkasvuista, ja estää näkymiä sekä
Simonpirtille, että tulvauomalle päin. Alueen pinta-ala on 0,2
hehtaaria.

Kuva 72. Koivikkoa tulvauoman sillan kupeessa.
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Vuolevin peltoalueilla on peltojen keskellä metsittyneitä ojanlaitoja,
joiden harventaminen avaisi näkymiä peltoalueille. Tietä pitkin kuljetaan
myös Pahnilan museolle, joten näkymän avaaminen tulisi myös
laajemman katselijakunnan havaittavaksi. Alueiden pinta-ala on 0,4 ja
0,3 hehtaaria.

Kartta 40. Vuolevin alueen
maisemanavauskohteet.

Kuva 73. Vuolevin peltoalueen puustoa.

Onkalonperän venesataman ympäristö on pensoittunutta. Alueen
raivaaminen toisi satama-alueeseen lisää viihtyisyyttä, ja avaisi
näkymiä Simojoen suiston saaristoon. Raivattavaksi suositeltavan
alueen pinta-ala on noin 1,7 hehtaaria.

Kartta 41. Onkalonperän venesataman alue

Kuva 74. Venesatama.
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4.1.3 Vieraslajiesiintymät
Heikkiläntien pientareella tulvauomamaisen notkelman
rannalla on kolmen vieraslajin esiintymä. Alueella
kasvaa

japanintatarta,

jättipalsamia

ja

etelänruttojuurta. Koska tulvauomassa virtaa vesi
tulva-aikaan, varsinkin jättipalsamin siemenet voivat
levitä pitkänkin matkan päähän.

Kartta 42. Heikkiläntien varren vieraslajiesiintymä.

Kuvat 75 ja 76. Japanintattaren täysikokoista ja ruttojuuren sekä jättipalsamin nuorta kasvustoa tulvauoman
penkereellä.
Kuuselanmäellä

on

vieraslajiesiintymiä.

kolmessa
Maantien

pihapiirissa

pohjoispuolinen,

Kuuselan alueen esiintymä on japanintatarta. MäkiRuikan

alueella

tien

eteläpuolella,

ja

tien

pohjoispuolella kartan koillisosassa kohteet ovat
viitapihlaja-angervoa.
Kartta 43 ja kuvat 77-78. Kuuselanmäen
vieraslajiesiintymät, kuvissa läntisin vasemmalla,
itäisin oikealla.
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4.1.4 Retkeily- ja matkailukohteiden kehittäminen

Kartta 44. Simojoen suiston saaristoa.
Simojoella ei järjestetä ohjattuja melontaretkiä. Vaikkakin Simonkylä sijaitsee suistossa, voisi myös sieltä käsin
järjestää melontaretkiä meren suuntaan. Varsinkin saaristo olisi mielenkiintoinen paikka melojille rikkonaisine
rantaviivoineen ja kulttuuri- ja luontokohteineen. Melontaretket vaikkapa Vasankarin alueelta toisivat hyvän
lisän alueen matkailuun. Saaristossa on myös laavu Palokarinletossa. Entiselle saha-alueelle voisi rakentaa
retkeilykohteen laavuineen.
Vasankarin alueella on toiminut joinakin kesinä
kesäkahvila. Toiminnan herättäminen uudelleen eloon
toisi työllisyyttä ainakin kesäkaudelle. Vasankarin alue
on kaunista rantaniittyineen ja saaristomaisemineen.
Vasankarin uimaranta houkuttelee kesäaikaan paljon
kävijöitä, joten kahvilalle olisi asiakaskuntaa.

Kuva 79. Vasankarin kesäkahvila.
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Kartta 45. Vuolevin, Pahnilan ja Anteroisen alueen nykyinen luontopolku yhtenäisellä viivalla, ehdotelmat
katkoviivalla.

Kyläläiset

ovat

suunnitelleet

Vasankari-Ateroisenlampi-

välille

luontopolkua,

maankohoumarannikon luontoa. Ehdotelma on kartassa 45 merkittynä katkoviivalla.

joka

esittelisi

Anteroisenlammen

alueella kulkee jo vanha epävirallinen luontopolku (kartassa yhtenäisellä viivalla), johon perustettava osuus
voidaan liittää. Polulta olisi hyvä tehdä yhteys myös Pahnilankankaan museolle ja siten olemassa olevalle
luontopolulle. Polku kulkee Pahnilan museolta Palokarin uimarannalle ja siitä Anteroisen alueen kautta takaisin
museolle. Olemassa olevan polun opasteita tulisi lisätä.

Kuvat 80 ja 81. Vasankarin alueen rantaniittyä ja vanhaa polku-uraa.
Polkuverkoston voisi yhdistää myös Pahnilankankaan rakkakuoppakohteelle. Myös lintutornin rakentamista on
kaavailtu. Sille paras paikka olisi palokarinleton Maununsuon eteläpuolinen ranta, jonne kulkee ajopolku. Siten
tornille pääsisi myös muuta kautta kuin luontopolkua pitkin. Kyläläiset pitävät veneitään tässä rannassa.
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Kuvat 82 ja 83. Anteroisen alueen olemassa olevaa luontopolkua ja Anteroisenlampi.

Anteroisenlampi on Metso- luonnonsuojelualue, jonka luontotyyppi on maankohoamisrannikon metsä. Metsä
on upeaa vanhaa kuusikkoa, jonka keskellä on rehevä Anteroisemlampi. Myös lammelle voisi tehdä
polkuyhteyden, ja sen rantaan voisi perustaa nuotiopaikan, jos suojelumääräykset sen sallivat.
Luontopolun valjastaminen myös pyöräilykäyttöön olisi hyvä idea. Maastopyöräilyn suosio on kasvussa, ja
maastopyöräilyä varten reitin ei tarvitse olla kovin helppokulkuista. Reitin voisi yhdistää Wanha Simo- reittiin,
jolla voi tutustua Simoniemen ja Simonkylän kulttuurimaisemaan. Reitti kulkee pitkälti pitkin museotietä. Polun
rakentaminen vaatii neuvotteluja rannan mökkiläisten ja tietysti maanomistajien kanssa.
Simonkylän alueella on rikas kulttuurihistoria täynnä tarinoita. Simonkylän keskus on aikoinaan palanut, ja
talojen perustuksia on havaittavissa Vuolevin alueella. Tarinoiden tuominen esimerkiksi osaksi alueella
kulkevan luontopolun opastusta, ja rakennusten raunioiden raivaaminen esiin toisi luontopolkuun uutta
kiinnostavuutta.
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Simoniemen ja erityisesti Kuuselanmäen maisemassa näkyvät läheisen tuulivoimapuiston tuulivoimalat.
Tuulivoima jakaa mielipiteitä, ja voimaloiden maisema- ja meluvaikutusten arvioiminen on hankalaa.
Kuuselanmäelle ja muille tuulipuiston vaikutusalueille voisikin perustaa eräänlaisen tuulivoiman maisemallisiin
vaikutuksiin perehdyttävän reitin. Se koostuisi opastetauluista eri puolella kylää. Opasteissa kerrottaisiin
etäisyys voimaloihin. Jokainen voisi siten muodostaa mielipiteensä kokemansa pohjalta. Kierrokseen kuuluisi
myös käyminen tuulivoimalan juurella. Alueelle vie hyväkuntoinen tie johtuen voimaloiden rakentamiseen
tarvittavasta järeästä kalustosta.

Kuva 84. Tuulivoimalat Kuuselanmäen maisemassa.
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4.1.5 Kosteikon perustaminen
On esitetty ajatus kosteikon perustamisesta Sakkaranlammen-Vuolevin alueelle tulvauomaan. Kosteikon
valuma-alue olisi arviolta 1 km², josta peltoa olisi tarvittavat noin 10 hehtaaria. Kosteikon koko olisi noin yksi
hehtaari. Kosteikon perustamiseksi suositellaan tarkempaa asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa, koska
kosteikko perustettaisiin useamman maanomistajan maille. Kohde myös rajoittuisi tai ainakin jossain määrin
vaikuttaisi Anteroisenlammen luonnonsuojelualueeseen. Jos kosteikko perustetaan, se vie tilaa nykyisiltä
laidunalueilta Sakkaran ympäristössä. Kohdetta suunniteltaessa on myös huomioitava läheinen asutus ja
tiestö. Ulkopuolisen rahoituksen kuten ei-tuotannollisten investointien korvauksen tai Leader- rahoituksen
hakeminen edellyttää myös tarkempaa suunnitelmaa.

Kuva 85. Kosteikkoa tulvauoman alueella Heikkilän talon vieressä.
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4.1.6 Erityiskohde: Tulvauoma välillä Sinikoski- Isohieta

Kartta 46. Tulvauoman alue välillä Sinikoski-Isohieta.
Asukkaiden toiveiden mukaisesti erityiskohteeksi on nostettu maisemallisesti merkittävä tulvauoman alue
Kuuselanmäen ja Simonkylän välillä. Suurinta osaa alueesta laidunnetaan, mutta puustoa ja pensaikkoa
suositellaan harvennettavaksi maiseman avaamiseksi ja laidunalueiden aluskasvillisuuden rehevöittämiseksi.
Valon lisääntymisen myötä laiduneläimille syötäväksi soveltuva ruohovartinen kasvillisuus lisääntyisi. Puuston
harventamisen myötä Sinikosken sillalta Kivirinnan pelolle asti ulottuva kiviaita tulisi paremmin esiin.
Näkymälinjan avaamisella Väli-Ruikan tilan ja Simonkylän tien välille maisema avautuisi huomattavasti.
Alueen pohjoisosassa uoman itä- ja länsipuolella tiheää kuusikkoa tulee harventaa tai poistaa kokonaan, jotta
näkymät tulvauomalle avautuisivat paremmin. Laiduneläimille voi jättää suojapaikoiksi puustoryhmiä. Alueiden
kokonaispinta-ala on 7,1 hehtaaria.
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Kuvat 86-87. Tulvauoman pohjoisosaa ja tiheää kuusikkoa, joka kätkee myös hienon kiviaidan.
Näkymälinjalta Kuuselanmäen ja Simonkylän väliltä puusto tulee poistaa lähes kokonaan, ja alueille joilla ei
ole laidunkäyttöä, suositellaan laidunnuksen aloittamista.

Kuvat 88-89. Näkymälinjaa ja sitä peittävää puustoa.
Kivirannan niittyalueen eteläpuolisilta 5,7:n 3,5:n ja 3:n hehtaarin alueilta pajukko ja muu pienpuusto tulisi
poistaa kokonaan. Myös kookkaampaa puustoa tulisi harventaa, etenkin kuusivaltaisilla alueilla. Suojaisia
metsäsaarekkeita tulee säästää laiduneläimiä varten. Isohiedan 7,7 hehtaarin alueelta pienpuusto ja
pensaikko suositellaan poistettavaksi kokonaan. Puusto on jo valmiiksi melko harvaa, mutta jotta
laiduneläimille soveltuva ruohovartinen kasvillisuus runsastuisi, latvuspeittävyyttä tulee vähentää.

Kuvat 90-91. Puustoa tulvauoman rannoilla Kivirannan lähettyvillä.
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5 OHJEISTUKSIA MAISEMANHOITOON
Tässä kappaleessa käsitellään koostetusti yleisiä hoito-ohjeita suunnitelmassa esitetyn kaltaisille kohteille.
5.1 Tie- ja rantamaisemien avaaminen
Tie- ja rantamaisemien avaamisessa suositellaan puuryhmien kuten haapojen säästämistä. Kun haapoja ei
kaadeta, eivät ne myöskään tee juurivesoja. Kukkivia ja marjovia puita sekä pensaita kuten pihlajaa kannattaa
suosia jätettävässä puustossa. Kataja tuo pensaskerrokseen vaihtelevuutta, ja se sopii maalaismaisemaan
erinomaisesti. Lahopuuta suositellaan jätettäväksi puuston sekaan kolopesijöitä varten. Raita on luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittävä laji, ja se tuo aikaisella kukinnallaan väriä maisemaan. Maisemallisesti
merkittäviä suuria yksittäispuita (maisemapuut) kannattaa tuoda esiin ympäröivän puuston voimakkaammalla
harventamisella.
Puuta tulee jättää sen verran, että latvapeitteisyys estää jälkivesontaa. Varsinkin rehevillä kohteilla puusto
kannattaa jättää tiheähköksi, ja harvennus kannattaa tehdä pienemmissä erissä useampana peräkkäisenä
vuonna. Talousmetsissä suositeltavaa tasavälistä harvennusta kannattaa pyrkiä välttämään, epätasainen
harventaminen tuo maisemaan elävyyttä. Maiseman avaamisen ajankohdassa on huomioitava lintujen
pesintäaika 15.4.-31.7., jolloin puuston harvennusta ei tulisi tehdä pesintärauhan ja poikueiden turvallisuuden
takaamiseksi. Raivaustyöt kannattaa ajoittaa syyskesään jolloin puissa ja pensaissa on vielä lehdet. Tuolloin
lehtien mukana poistuu ravinteita, jotka edesauttaisivat jälkivesontaa.
Joen- ja puronvarsikohteilla tulee huomioida myös vesistönsuojelulliset näkökohdat. Kuten esimerkiksi
Viskariojan kohdalla, puro virtaa viljelyspeltojen keskellä. Silloin pellon ja vesistön välinen luonnontilaisen tai
sen kaltaisen suojavyöhykkeen leveys tulee olla vähintään kolme metriä. Viskarinojan tapauksessa ehto
täyttyy. Vesistöjen varsilla tehtävien harvennusten raivausjäte tulee poistaa vedestä.
Kohteen maapohjasta riippuen raivaustyöt voidaan tehdä joko koneellisesti tai metsurityönä. Upottavan
maapohjan alueilla metsurityö on paras vaihtoehto. Koneellinen raivaus onnistuu maan jäätymisen jälkeen
suurimmalla osalla alueista. Koneellisen puunkorjuun yhteydessä tulee kiinnittää huomiota ajourien
suunnitteluun. Tiensuuntaiset ajourat eivät erotu maisemassa kovin silmiinpistävästi.
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5.2 Käytöstä poistuneiden niittyjen ja peltojen hoito
Viljelykäytöstä poistuneille pelloille ja niityille suositeltava hoitomuoto on laidunnus. Laidunnusta edeltää
useimmiten puuston ja pensaikon harvennus. Kaikkea puustoa ei tarvitse poistaa, mutta harvennus tuo lisää
valoa maan pintaan, ja edesauttaa syömäkelpoisen kasvillisuuden kasvua. Puustoa poistettaessa kannattaa
suosia vaihtelevaa harvennusta, säästöpuuryhmiä sekä kukkivia ja marjovia puita. Lintujen pesimäaikaan
15.4.-31.7. raivaustöitä ei kannata tehdä. Raivauksia voi jättää myös laidunkauteen, jolloin eläimet saavat
lehdeksistä lisäravintoa.
Lampaat soveltuvat parhaiten maapohjaltaan kuivempien alueiden laiduntamiseen. Koska lampaat pitävät
lehdeksistä ja etenkin nuoresta pajusta, ne ovat eriomaisia laiduneläimiä pensoittuneille alueille. Nuorten
puiden taimet, jotka haluaa säästyvän lampaiden laidunalueilla, kannattaa suojata. Lammas ei syö nokkosta,
joten nokkosen niittoon voi joutua varautumaan ensimmäisinä vuosina rehevillä alueilla.
Nautaeläimet ovat hyviä laiduneläimiä kosteammille paikoille kuten rantaniityille, koska varsinkin emolehmät
hankkivat ravintoa myös vedestä. Naudoille kelpaavat heinien lisäksi myös puiden ja pensaiden lehdet.
Lypsäviä lehmiä ei kannata käyttää laiduneläiminä.
Hevonen on maapohjaa kuluttava laiduneläin, eli kovin herkille alueille se ei sovi. Kosteille paikoille hevosia ei
kannata laittaa laiduntamaan toisaalta hyttysten takia, ja toisaalta siksi, että hevosten kavioihin voi tulla
sairauksia kosteudesta johtuen. Hevosille kelpaa heinät, nuoret lehdet ja puiden kuori. Joten jos alueella on
paljon säästettävää puuta jota ei saa vaurioittaa, hevonen ei sovi laiduneläimeksi. Laidunpaine eli eläinmäärä
hehtaaria kohden vaihtelee kunkin eläinlajin kohdalla alueen rehevyyden mukaan.
Viljelykäytöstä poistuneen pellon voi myös palauttaa takaisin viljelykäyttöön. Tuolloin kaikki puusto ja
pensaikko poistetaan. Umpeenkasvaneita ojia täytyy usein aukaista uudelleen.
Jos umpeenkasvanutta peltoa tai niittyä ei voi laiduntaa tai ottaa viljelykäyttöön, ainoa tapa pitää alue
avoimena on niitto. Niittäminen on luonteva tapa esimerkiksi rantaniityillä, jolloin hoitomuoto vastaa alueen
alkuperäistä käyttötapaa. Rehevillä alueilla niitto on tehtävä aluksi kaksi kertaa kesässä, myöhemmin kertakin
riittää. Niittymäisillä alueilla niitto kannattaa tehdä vasta, kun niittykasvien siemenet ovat kypsyneet. Niittojäte
on kerättävä pois.
Entisiä viljelypeltoja, jotka sijaitsevat maisemallisesti vähemmän tärkeillä alueilla, voi myös metsittää. Tuolloin
usein jossain määrin joutomaaksi laskettaville entisille pelloille tulee taloudellisesti kannattavaa käyttöä.
Rehevien maannosten alueilla kuten Simossa, suositeltavia puulajeja ovat kuusi ja koivu.
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Viljelijöiden ja maanomistajien kannattaa tutustua Laidunpankki- palveluun. Laidunpankki on perustettu
edistämään maisemalaidunnusta. Maanomistajat, joilla on laiduntamiseen käypää maata, voivat ilmoittaa
sivustolla mahdollisia laidunalueita. Vastaavasti laiduntamiseen soveltuvien karjojen omistajat voivat
rekisteröidä laiduneläimensä Laidunpankissa. Laidunpankkiin ilmoittautuminen ei sido mihinkään.
5.3 Vieraslajien torjunta
Vieraslajeiksi luokiteltavista kasveista Simoniemen ja Simonkylän alueilta on löytynyt jättipalsamia,
etelänruttojuurta, japanintatarta ja viitapihlaja-angervoa. Jättipalsami on helppo kitkeä juurineen. Kitkentä tulee
tehdä ennen siementen muodostumista. Käsittely täytyy toistaa useamman kerran ensimmäisenä vuonna.
Kitkentää täytyy tehdä myös tulevina vuosina ainakin kerran, koska maassa oleva siemenpankki pysyy
elinvoimaisena ainakin seuraavaan vuoteen. Kasvijäte tulee poistaa paikalta, ja mieluiten polttaa.
Etelänruttojuuri on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Sen suuret lehdet varjostavat maanpintaa niin, että se
tukahduttaa kaikki muut kasvit esiintymisalueellaan. Kasvi leviää pienimmistäkin varrenpaloista, joten sen
kitkeminen on mahdotonta. Kasvusto täytyy niittää ja peittää läpäisemättömällä kalvolla kuten muovilla kahden
kasvukauden ajaksi.
Japanintatar on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Sekin tukahduttaa tiheillä kasvustoilla kaikki muut kasvit
altansa. Laji voi aiheuttaa myös maaperän kulumista ja valumista vesistöihin, koska sen maanpäällinen
kasvusto lakastuu täysin, eikä sido maaperää tulva-aikaan. Siksikin laji on hankala tulvauoman varressa.
Torjuntakeinoja ovat niitto ja kasvuston peittäminen mustalla muovilla 3-4 kasvukauden ajaksi. Myös niittoa ja
torjunta-aineen ruiskutusta varrentynkiin voi kokeilla. Tulvauoman kohteessa vesistö on lähellä, eli torjuntaaineen käyttö ei ole suositeltavaa. Kasvusto voidaan myös kaivaa ylös juurineen. Lammaslaidunnus on
tehokas keino torjua lajia, kasvi kelpaa lampaiden ravinnoksi..
Viitapihlaja-angervo on luokiteltu tarkkailtavaksi tai paikalliseksi vieraslajiksi. Pensaan torjuminen on vaikeaa
sen vahvojen juurten ja juurivesojen tuoton takia. Laajan kasvuston torjuntaan suositellaan alasleikkuuta ja
tynkien käsittelyä glyfosaattipohjaisella torjunta-aineella. Jos lähistöllä on kaivo tai vesistöalue, torjunta-aineen
käyttö ei ole suositeltavaa. Tuolloin kasvustoa täytyy niittää toistuvasti, tai kaivaa kasvit juurineen maasta ja
toistaa käsittely tarvittaessa. Kasvijäte kannattaa polttaa. Viitapihlajan-angervon kohdalla tulee huomioida sen
myrkyllisyys, jonka vuoksi kasvia ei tule päästää leviämään laidunnettaville alueille.
Ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Vieraslajeja ei suositella istutettavaksi pihoihin.
Kaikkein tärkeintä on niiden kasvijätteen oikeaoppinen käsittely. Kompostointi umpinaisessa kompostorissa
korkeassa lämpötilassa tai polttaminen, ovat tehokkaimpia tapoja tuhota kasvijäte niin, että siemenet ja
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kasvinosat eivät jää elinvoimaisiksi. Puutarhajätettä ei tulisi missään nimessä kuljettaa metsiin tai muualle
pihan ulkopuolelle.
5.4 Kiviaitojen kunnostus
Useat Simoniemen kiviaitakohteista ovat hyvässä kunnossa, ja vaativat vain varovaista ympäristön
raivaamista. Työ kävisi parhaiten metsuri- ja konetyönä, jolloin metsuri kaataa puut. Metsäkouralla varustettua
konetta tarvittaisiin pitämään puuta pystyssä ja kaatamaan se hallitusti, jotta kiviaidan rakenteet eivät
vaurioidu. Kataja, joka kuuluu hakamaamaisten alueiden tyyppikasvillisuuteen, tulee säästää.
Ennen kunnostuksen aloittamista aidasta kannattaa ottaa kattavasti kuvia. Kiviaidan kunnostus täytyy aloittaa
aidan purkamisesta. Myös purun aikana rakenteita kannattaa kuvata, jotta aidasta saadaan mahdollisimman
paljon alkuperäisen kaltainen. Purkamisen jälkeen alla oleviin maakerroksiin kannattaa kiinnittää huomiota.
Jos kulttuurikerroksista tulee esinelöytöjä tai rakenteita kuten vanhaa kivijalkaa, kannattaa ottaa yhteys
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä vastaaviin tahoihin (Museovirasto tai Lapin maakuntamuseo).
Kun routivat maakerrokset on poistettu, tilalle kannattaa tuoda kantavaa maa-ainesta kuten sepeliä. Siten
kiviaita pysyy pystyssä kauemmin. Kivet ladotaan paikoilleen aidan alkuperäisen mallin mukaisesti. Sammalta
ei kannata poistaa kivistä, jotta aidan vanha ilme säilyy.
5.5 Kosteikon perustaminen
Kosteikon suunnittelemiseen suositellaan asiantuntijan apua. Kosteikkosuunnitelmaan tulee sisällyttää
maastonmuotojen määritys tasolaserilla tai takymetrillä, pohjapiirros ja rakennepiirroksia patorakenteista.
Maanomistajilta tulee hakea luvat ja laatia vuokrasopimukset maa-alueista, jotka jäävät kosteikon alle.
Suunnitelmassa on huomioitava myös rajoitteet, kuten tiestö, asutus ja muu infrastruktuuri.

52

5.6 Maisemanhoitotöiden aikataulutus
Käytöstä poistuneiden niittyjen ja peltojen hoito
1. Neuvottelut maanomistajien ja viljelijöiden kesken aloitettava heti
2. Alueiden alkuraivaus ja aitaaminen voidaan aloittaa, kun maanomistajat ja viljelijät ovat päässeet
sopimukseen laidunnuksesta
▪ elokuun alusta lähtien lintujen pesintä on ohi, alkaa keväällä huhtikuun puolen välin aikaan
▪ koneellinen raivaus mieluiten maan jäädyttyä (arviolta marraskuusta lähtien) varsinkin pehmeän
maapohjan alueella (esimerkiksi hautausmaan seutu ja muut rantaniityt)
▪ metsurityönä tehtävä raivaus mieluiten heti elokuun alusta, jolloin lehdet puissa ja pensaissa
(ravinnepoistuma mahdollisimman suuri)
3. Mahdollisten olemassa olevien ympäristösopimusten seuraava sopimuskausi alkaa 1.5.2017,
lisälohkojen haku keväällä 2017
▪ hoitosuunnitelmien teko mahdollisimman pian
Maisemanraivaus teiden ja vesistöjen varsilla
1. Maanomistajien suostumukset haettava mahdollisimman pian
2. Töiden aloitus suostumusten jälkeen
▪ elokuun alusta lähtien lintujen pesintä on ohi, alkaa keväällä huhtikuun puolen välin aikaan
▪ koneellinen maisemanhoitotyö mieluiten maan jäädyttyä (arviolta marraskuusta lähtien)
▪ metsurityönä tehtävä raivaus mieluiten heti elokuun alusta, jolloin lehdet puissa ja pensaissa
(ravinnepoistuma mahdollisimman suuri)
Vieraslajien torjunta
1. Maanomistajien suostumukset mahdollisimman pian
2. Töiden aloitus lupien saannin jälkeen, jotta kasvit ehtivät siementää mahdollisimman vähän
Retkeilypolkujen perustaminen
1. Maanomistajien suostumukset mahdollisimman pian
2. Reittien raivaus ja mahdollisten rakenteiden kuten pitkospuiden rakentaminen voidaan aloittaa
heti lupien saannin jälkeen
Kosteikon perustaminen
1. Maanomistajien suostumukset kattaen koko vaikutusalueen
1. Yhteydenotto suunnittelutahoon, alustava katselmus
2. Suunnitteluprosessin käynnistäminen, jos alueessa on potentiaalia
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6 MAISEMANHOIDON RAHOITUSMUODOT
Maisemanhoidon jatkuvuuden vuoksi tässä kappaleessa esitellään lyhyesti mahdollisia maisemanhoitoon
käypiä rahoitusmuotoja. Jotta maisemanhoitotyö ei olisi talkoovetoista, maisemanhoitoon voidaan hakea myös
työllistämistukea. Tuen avulla voidaan palkata metsuri tekemään varsinkin tienvarsien maisemanhoidollisia
raivauksia. Siten maisemanhoitotyöstä tulisi myös työllistymisen kannalta hyödyllistä.
6.1 Maatalouden ympäristötuet
Viljelijä ja tai rekisteröity yhdistys voi hakea ELY-keskukselta maatalousluonnon monimuotoisuuden ja
maiseman hoitosopimusta. Sopivia kohteita ovat peltojen ulkopuoliset alueet. Entiset viljelypellot ovat näissä
tapauksissa niin sanottuja luonnonlaitumia maisemallisesti merkittävissä paikoissa maatalousympäristössä.
Myös valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat perinnebiotoopit kuten rantaniityt voidaan
hyväksyä sopimusaloiksi. Sopimuksiin liittyviä hoitotoimenpiteitä voivat olla laidunnus, niitto, puuston ja
pensaikon raivaus ja vieraslajikasvien poisto sekä kiviaitojen kunnostus. Sopimusaloja ei saa lannoittaa, eikä
eläimille saa viedä lisärehua. Sopimukseen on liitettävä suunnitelma, jossa määritellään hoitotoimenpiteet ja
muun muassa laiduneläinten määrä. Hoitotoimenpiteistä on pidettävä päiväkirjaa.
Edellä mainitun kaltaisille kohteille voidaan hakea Ely-keskukselta myös ei-tuotannollisten investointien
korvausta. Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen piirissä olevalle alueelle korvausta ei myönnetä.
Se kattaa luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien alkuraivaamisesta ja aitaamisesta, raivausjätteen poistosta,
eläinsuojien rakentamisesta ja vieraslajien poistamisesta syntyviä kustannuksia. Korvaus voidaan myöntää
myös suunnitteluun ja toimenpiteiden kirjaamiseen sekä talkootyöhön.
Sopimuskausiin ja korvaussummiin liittyen kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai kunnan
maaseutuviranomaisiin.

6.2 Kosteikon perustaminen ja hoito
Myös kosteikkojen perustamiseen voidaan hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta ELY-keskuksesta.
Hakijana voi olla viljelijä, rekisteröity yhdistys tai hanketta varten perustettava vesioikeudellinen yhteisö.
Kohteen tulee olla ympärivuotisesti osittain veden peittämä, ja sen täytyy vähentää maatalouden
ravinnekuormitusta. Kosteikon yläpuolisella valuma-alueella on oltava peltomaata yli 10 prosenttia. Kosteikon
perustamisesta on laadittava perusteellinen suunnitelma. Investointituen hakijan on tehtävä sopimus myös
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kosteikon ylläpitävästä hoidosta vähintään 0,3 hehtaarin alalta. Kosteikon perustamiseen myönnetään tukea
enimmillään 11669 euroa hehtaarilta.
Kosteikon hoitoa rahoittava sopimus tulee tehdä, jos on saanut kosteikon perustamiseen ei-tuotannollisten
investointien korvausta. Sen hakemiseen ovat oikeutettuja aktiiviviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset sekä
vesioikeudelliset yhteisöt. Hoitotoimenpiteitä olisivat muun muassa kosteikkoaltaan ympäristön niitto ja
niittojätteen korjuu, lietteen poisto sekä patorakenteiden kunnossapito. Hoitotoimenpiteistä on laadittava
suunnitelma, ja toimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Sopimuskausi on viisi vuotta. Seuraava sopimuskausi alkaa
1.5.2017. Korvauksen määrä on 450 euroa hehtaarilta.
Kosteikon perustamiseen on mahdollista saada rahoitusta myös Leader-toimintaryhmiltä.

6.3 Metsätalouden rahoitusmuodot
Pääasiallisesti Simoniemen ja Simonkylän harvennuskohteilla poistettava puu on koivua. Kesäkuun 2016
alussa koivukuidun hinta on ollut harvennuskohteilla hankintahakkuuna tehtynä noin 24 euroa kuutiometriltä.
Hankintahakkuussa maanomistaja kaataa itse puut ja kuljettaa tien varteen, josta ostaja kuljettaa puuaineksen
pois. Jos metsäyhtiö harventaa alueen ja kuljettaa puuaineksen pois, kuutiohinta on noin 12 euroa.
Energiapuun myynnistä on saanut alkuvuonna 2016 Lapin alueella keskimäärin 3,50 euroa kuutiometriltä.
Lisäksi poistuvasta pienpuustosta voidaan tehdä lehtikerppuja karjalle. Viljelijät voivat ostaa kerppuja.
Maanomistajat voivat käyttää poistettavaa puustoa polttopuuksi.
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7 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Maatalouden ympäristötuet:
Mavi, ympäristötukien hakuopas: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/192/article-4349
Kosteikon perustaminen:
Riistakeskus, Kosteikko-opas: http://kosteikko.fi/julkaisut-ja-linkit/hankkeen-esitteet/
Vieraslajit:
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, eroon vieraslajeista: https://etelasavo.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/esimerkkikortti7.pdf
Vieraslajit.fi: http://www.vieraslajit.fi/lajit/HBE.MG2/list
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8 LOPUKSI
Simoniemen ja Simonkylän kaunis maalaismaisema on pääasiassa säilyttänyt ominaispiirteensä, jossa
näkyvät meren ja jokien läheisyys, rikas kulttuurihistoria ja maatalouden pitkät perinteet. Maatalous, joka
vaikuttaa maalaiskylien maisemaan kaikkein eniten, on kokenut rakennemuutoksen myös Simonkylällä ja
Simoniemessä. Maisemasta on pidetty kuitenkin huolta perinteisen peltoviljelyn ja myös lisääntyvässä määrin
laiduntamisen

kautta.

Laiduntamiseen

soveltuvia,

maisemaan

vaikuttavia

alueita

on

tämän

maisemanhoitosuunnitelman myötä löytynyt lisää. Laidunkäyttöön sopivia kohteita nousi esiin Simonkylällä
noin 127 hehtaaria, joista suurin osa on rantaniittyjä ja viljelykäytöstä poistuneita peltoja. Ne sijaitsevat
maisemallisesti keskeisillä paikoilla, joten niiden alkuraivaus ja laidunkäyttöön otto vaikuttaisi maisemaan
huomattavalla tavalla.
Simoniemen kylään on tässä suunnitelmassa laskettu kuuluvaksi myös Kuuselanmäen ja Onkalonperän
kyläkulmat. Varsinkin Simonkylällä maisemalaiduntamista harjoitetaan jo mittavasti. Aktiivisesti maisemaa
hoitaville tilallisille tulisi lisää laidunalueita noin 56 hehtaaria. Osa tästä alasta on jo laidunnettua, mutta
laidunpainetta

tulisi

lisätä.

Maisemanlaidunnus

parantaa

maiseman

tilaa,

viljelijöiden

tulonsaantimahdollisuuksia, mutta myös eläinten hyvinvointia, kun ne pääsevät luonnonlaitumille melko
vapaisiin olosuhteisiin. Laidunnuksen kautta kylämaisemaan tulee eloa. Samalla luonnon monimuotoisuutta
tuetaan ja jopa lisätään.
Simoniemen ja Simonkylän alueella tienvarsi- ja rantamaisemien umpeenkasvu ei ole kovin merkittävää.
Maiseman avoimuutta vähentäviä kohteita löytyi Simoniemeltä neljätoista kohdetta, joiden raivattava pinta-ala
olisi yhteensä noin 21 hehtaaria. Simonkylällä, Kuuselanmäellä ja Onkalonperällä maisemanraivauskohteita
on yhdeksän kappaletta, joiden yhteispinta-ala on yhdeksän hehtaaria. Erityiskohteen eli tulvauoman alueelta
maisemanhoitokohteita löytyi 27 hehtaaria, työmuotona pääasiassa puuston harvennusta. Näkymien avaus
lisää viihtyisyyttä, parantaa alueen matkailullista vetovoimaa ja tukee siten myös paikallisia elinkeinoja.
Vieraslajiongelmaan on herätty myös valtiovallan taholla. Ongelmaa ei ole koettu niin suureksi PohjoisSuomessa, mutta lisääntyvä tietoisuus on herättänyt havaitsemaan, että ei-toivottuja lajeja löytyy myös
pohjoisempaa. Jotta maaseutumaisema ja sen luonnon monimuotoisuus säilyisi, on myös vieraslajiongelmaan
tartuttava mahdollisimman pian. Kohteita löytyi Simoniemeltä kolme, ja Simonkylältä neljä kappaletta.
Kohteiden lajit ovat hankalia hävitettäviä. Haitallisten lajien poistaminen lisää kuitenkin maiseman ja siten
myös kiinteistöjen arvoa, ja on siten suositeltavaa. Samalla päästään eroon luonnon monimuotoisuutta
uhkaavista lajeista.
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Retkeilymielessä Simoniemen ja Simonkylän alueissa on suurta potentiaalia. Hieno luonnonympäristö ja
kauniit maisemat ovat hyviä vetovoimatekijöitä. Sijainti vilkkaan kulkureitin varrella, ja lyhyet etäisyydet
isompiinkin kaupunkeihin auttavat matkailullisessa kehittämisessä. Uusia matkailuvaltteja olisivat luonnon- ja
kulttuurimaisemaa uudella tavalla hyödyntävät palvelut. Koska luonnon ja liikunnan arvo hyvinvoinnin
tukemisessa on ymmärretty yhteiskunnassamme uudella tavalla, lisääntyvät luonto- ja pyöräilyreitit ovat
paikallaan. Matkailun maaseutua vilkastuttava ja myös työllistävä vaikutus on hyväksi kylien
elinvoimaisuudelle.
Kylien elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden avulla tämän maisemanhoitosuunnitelman kohteet tulevat
varmastikin muuttumaan pian avoimemmiksi, ja luonnon monimuotoisuus tulee lisääntymään. Siten
Simoniemen ja Simonkylän alueet tulevat lunastamaan paikkansa maisemanhoitoalueena enemmän kuin
kunniakkaasti.

Kuva 92. Maisemaa hoitavaa ylämaankarjaa Simonkylän tulvauoman alueella.
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