
Hankeaika 1.9.2015-31.8.2018

Yhteinen 

kulttuuriympäristömme 

esille –

KYNÄ jättää jäljen

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke

Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-
Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.



Yhteinen 

kulttuuriympäristömme 

esille –

KYNÄ jättää jäljen
KYNÄ-hankkeen tavoitteena

• Lisätä yleistä tietoisuutta 

kulttuuriympäristöistä ja nostaa sen 

arvostusta

• Innostaa maaseudun asukkaita, 

maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, 

yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan 

kulttuuriympäristöä sekä 

hyödyntämään sitä toiminnassaan



Kulttuuriympäristö

• Arkeologinen kulttuuriperintö
• Muinaisjäännökset, historialliset kohteet

• Rakennusperintö
• Rakennukset

• Patsaat, muistomerkit, sillat jne.

• Kulttuurimaisema
• Kaupunkimaisemat, Maaseutumaisemat

• Kulttuurimaisema ei ole koskaan irrallaan luonnonmaisemasta, vaan pohjautuu siihen

• Puutarhat ja pihapiirit

• Metsät

• Aineeton kulttuuriperintö
• paikkaan liittyvät tapahtumat, kertomukset ja perinteet, ruokakulttuuri

Yhteinen 

kulttuuriympäristömme 

esille

KYNÄ jättää jäljen



Kulttuuriympäristössä 

näkyy ihmisen kädenjälki







TÄHÄN LISÄOTSIKKO, 

HANKETIETOA TAI

KESKEIN

VIESTI

Perinnebiotoopit 

• ovat syntyneet pitkien aikojen kuluessa ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutuksen tuloksena: karjan laidunnus, niitto

• eivät säily ilman hoitoa
• vähentyneet radikaalisti
• 31% uhanalaisista lajeistamme

Laidunnuksen merkitys luonnon 
monimuotoisuudelle

• Puustoiset tyypit: metsälaitumet, 
hakamaat, kaskimetsät ja lehdesniityt

• Avoimet tyypit: tuoreet ja kosteat 
niityt, kedot, rantaniityt, tulvaniityt, 
suoniityt ja nummet

Kuva Leena Lahdenvesi-Korhonen



Kuiva niitty eli keto

Kuva Saara Ryhänen



Tuore niitty

Kuva Saara Ryhänen



Hakamaa

Kuva: Paula Salonen



Metsälaidun

Kuva Paula Salonen



Puukuja

Kuva: Paula Salonen



Metsäsaareke

Kuva Paula Salonen



Muinaisjäännös

Kuva Saara Ryhänen



TÄHÄN LISÄOTSIKKO, 

HANKETIETOA TAI

KESKEIN

VIESTI

• Vuokraamalla laiduneläimiä omalle maalleen/Antamalla 
eläimensä vuokralle toiselle

• Antamalla maansa laidunnukseen toisen 
laiduneläimille/Vuokraamalla itselleen laidunalueen 

• Vastuu eläinten valvonnasta ja hoidosta joko 
maanomistajalla tai laiduneläinten omistajalla

• Rahoitus ympäristösopimuksen avulla esim.

• Jos tarvitaan apua eläinten hoitoon ja valvontaan:

• Lammaspaimenlomalainen paikalle

• lomalainen maksaa päästäkseen hoitamaan 
eläimiä!

Laidunnuksen järjestäminen perinnebiotoopeille ja 
muille luonnonlaitumille

Kuva Leena Lahdenvesi-Korhonen



TÄHÄN LISÄOTSIKKO, 

HANKETIETOA TAI

KESKEIN

VIESTI

• Kohtauspaikka maanomistajille ja laiduneläinten omistajille (lammas, hevonen, 
nauta)

• Ilmoituksia voi selata ilman kirjautumista

• Oman ilmoituksen jättäminen on helppoa, kirjautuminen käy nopeasti saman tien

• Laiduntamis- ja maanvuokrasopimukset

• Tietoa mm. maisemalaidunnuksesta, kustannuksista ja ympäristösopimuksista

• Palvelussa myös Paimenlomakohteet

• Palvelu on maksuton

Laidunpankki www.laidunpankki.fi
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HANKETIETOA TAI

KESKEIN

VIESTI



TÄHÄN LISÄOTSIKKO, 

HANKETIETOA TAI

KESKEIN

VIESTI

• 1-2-vuotinen Ei-tuotannollisten investointien korvaus: Perinnebiotooppien 
ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

• Haku ei todennäköisesti enää mahdollista tällä ohjelmakaudella (2014-
2020) 

• 5-vuotinen ympäristösopimus: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito

• Hakijana viljelijä tai rekisteröity yhdistys

• Hakuaika 15.6.2018 asti      

Rahoitusmahdollisuuksia laidunnuksen 
järjestämiseen



TÄHÄN LISÄOTSIKKO, 

HANKETIETOA TAI

KESKEIN

VIESTI

• 5-vuotinen 

• Minimikoko 0,3ha

• Korvaustaso vakio 450€/ha/v (arvokkaat inventoidut perinnebiotoopit V/M 600€/ha)

• Edellyttää hoitosuunnitelmaa

• alueen kuvaus, tavoitteet, vuosittaisten toimenpiteiden kuvaus, lohkokartta, 
toimenpidekartta, sijaintikartta, (vuokrasopimus)

• Hoitotoimenpiteistä pidetään vuosittain hoitopäiväkirjaa

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoidon ympäristösopimus

Kuva: Paula Salonen



TÄHÄN LISÄOTSIKKO, 

HANKETIETOA TAI

KESKEIN

VIESTI

• Jokaiselle tilalle varattu 7 000€ Neuvopalveluiden 
tilaamiseen

• Vakiohinta 63€/h+alv ja matkakulut 0,41€/km, joista 
laskutetaan vain alv

• Alv:n voi vähentää maatalous- verotuksessa, jolloin 
palvelun hinnaksi jää 0€

NEUVO2020-palvelun hyödyntäminen

Kuva Essi Jokela







Lisätietoa, ota yhteyttä:

Paula Salonen
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
Paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 043 824 9641

maajakotitalousnaiset.fi/kynahanke

Facebook > Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ
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