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TOIMINTA VUONNA  1993  -  1994 

1.  YLEISTÄ  

Projektin organisoijina ja  taustavoimina ovat toimineet Pohjois-Karjalan Maaseu-
tukeskus  ja  Pohjois-Karjalan Tiepiiri. Myös lähes kaikki läänin  kunnat  ovat 
osallistuneet  projektin  rahoitukseen. Hankkeen päärahoittajana  on  ollut vuonna 

 1994  Pohjois-Karjalan Maaseutuelinkeinopilri.  

Projektin  vetäjänä  on  toiminut suunn.hort. Yrjö Pliroinen. Myös neuvojat  Anna- 
Man  Mononen sekä Leena Immonen ovat osallistuneet  projektin  töihin.  Tie- 
laitoksen puolelta projektia  on koordinoinut  ja  siihen osallistunut maiseman-
hoidonvalvoja Ensio Kuiju.  

Projektin  käytännön toimintaa  on  johtanut seuranta-/johtoryhmä, jonka jäseninä 
ovat olleet johtaja Eero Juutilainen, yritysneuvoja Eero Parviainen  ja  toiminnan-
johtaja Eijamaija Kairamaa Pohjois-Karjalan Maaseutukeskuksesta, Insinööri  Pauli 
Arolaja maisemanhoidonvalvoja Ensio Kuiju  Pohjois-Karjalan Tiepiiristä, suunnit-
telija Hannele Partanen Maaseutukeskusten liitosta, projektipäällikkö Jouni 
Koistinen Pohjois-Karjalan Partiolaisista sekä "ilmettä itään" -projektin  vetäjä. 
Myös Leena Immonen  ja  Anna-Man  Mononen ovat osallistuneet Johtoryhmän 
toimintaan. Kertomusvuonna johtoryhmä piti kaksi kokousta.  

Projektin  vuoden  1994  varsinainen rahoitus ratkesi  varsin  myöhäisessä vaiheessa 
 ja  tällä oli oma jarruttava vaikutuksensa hankkeen toteutukseen. Kun samalla 

rahoitus väheni jonkin verran, jouduttiin tiettyjä toimintoja supistamaan  ja  mm. 
 maakunnallinen tieympäristötilaisuus lykkäämään tulevaisuuteen. 



2. PAINOPISTEALUEET  

Projektin painopisteteiksi  vuodelle  1994  valittiin projektisuunnitelmassa Runon  ja 
 Rajan-tien vuonna  1993 toteuttamattomat  osuudet sekä Joensuusta Nurmeksen 

kautta Valtimolle  ja  Kuhmoon johtavat tiet. Tarkemmin vuoden  1994 tieosuudet 
 näkyvät liitteestä  1.  

Projektin  henkilöstö  on  ajanut vuoden  1994 painopistetiet  läpi eri vuodenaikoina 
 ja  samalla tarkastellut tiemaiseman yleistä tilaa, pahimpia häiriötekijöitä  ja  harkittu 

erilaisia parannusehdotuksia. Myös muita teitä  on tutkailtu  läänin alueella. Tiealu-
eilla  on havainnoitu  myös niitä parannuksia, joita tiemaisemassa  projektin  aikana 

 on  tapahtunut. Tiemaisemakohteita  on  myös kuvattu runsaasti havaintoalneistoksi 
asiaa käsitteleviin tilaisuuksiin.  

Projektin  toimintaa  on  kohdistettu kaikkiin niihin tahoihin, jotka vaikuttavat  tai  ovat 
mukana tiemaiseman muovaamisessa  ja  hoitamisessa. Näitä ovat ennenkaikkea 
teiden varsilla sijaitsevat omakotitalot  ja  niiden asukkaat, maatilat  ja  niiden 
asukkaat, yritykset,  kunnat ja  hyvin tärkeinä tekijöinä pohjois-karjalaiset kylätoimi-
kunnat.  Myös metsäyhtiöihin  on  oltu yhteydessä tiemaisema-asioissa.  

3. KUNNAT  JA  PROJEKTI  

Projektin  tiimoilta  on  oltu yhteydessä kaikkiin läänin kuntiin. Kuntien edustajien 
kanssa  on  ajettu vuoden  1994 painopisteteitä  läpi  ja  kartoitettu korjattavia ja/tai 
parannettavia kohteita. Erityisesti kuntien rakennustarkastajia  on patistettu 
huomioimaan  myös tienvierustojen  ja tiemaiseman häiriötekijöitä rakennustarkas-
tuskierroksien  yhteydessä. 

Kunnista suurin  osa  on  suhtautunut projektiin erittäin myönteisesti. Tieympäristö-
asiaa  on  pidetty niin ongelmallisena  ja  tärkeänä, että lähes kaikki läänin  kunnat 

 ovat osallistuneet myös taloudellisesti  projektin  tukemiseen. Mukana ovat seuraa-
vat Pohjois-Karjalan  kunnat:  Eno, llomantsi, Juuka,  Kesälahti, Kiihtelysvaara, 
Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Tuupovaara, Valtimo 

 ja Värtsilä.  

Tätä  on  pidettävä erittäin myönteisenä asiana, koska eipä liene montakaan 
hanketta toiminnassa tässä maakunnassa, johon läänin  kunnat  tässä laajuudessa 
olisivat avanneet kukkaron nyörejä taloudellisesti näin vaikeina aikoina. 

Projekti  on  järjestänyt yhdessä kuntien kanssa "kunnallisia" tieympäristötilaisuuk-
sia,  joihin  on  kutsuttu kylätoimikuntien edustajia, luontoväkeä, tienvarsien asukkai-
ta  ja  muita kiinnostuneita. Näitä tilaisuuksia  on  ollut  mm. Rääkkylässä, Kontiolah-
della, Pyhäselässä, Kiihtelysvaarassa  ja Eriossa. 

Juuan  kunnan  ja  Lieksan kaupungin kanssa  on  sovittu näiden alueella sijaitsevien 
kylätoimikuntien erityisestä patistamisestatieympäristän parantamistyöhön vuosina 

 1994-95.  Esimerkkinä kylätoimikunnille asiasta lähetetty kirje liittenä  2. 



4. KYLÄTOIMIKUNNAT  

Kaikkiin läänin kylätoimikuntiin  (n. 229 kpl) on  oltu  projektin ja tieympäristäasioi.
-den  merkeissä yhteydessä toimintavuoden aikana kahteen otteeseen  ja projektin 

 aikana yhteensä kolme kertaa. 
Toimintavuonna ensimmäinen kirje lähetettiin vuodenvaihteessa  1993/94  ja  toinen 
syyskuussa  1994.  Syyskuussa kylätoimikunnille lähtenyt kirje liitteenä  3.  

Projektin  henkilöstä  on  osallistunut erilaisiin kylätoimikuntien tilaisuuksiin, juhliin  ja 
tupailtoihin luennoiden ja esitellen tieympäristöasiaa  sekä antamalla asiantuntija- 
apua tieympäristöasioissa. Erilaisia kylätoimikuntatilaisuuksia  on  vuonna  1994  ollut  
fl. 60 kpl.  Monien kylätoimikuntien edustajien kanssa  on  pidetty myös suppeampia 
neuvontatilaisuuksia  ja palavereita tieympäristöön  liittyvistä asioista.  

Projektin  henkilöstö  on  ollut yhteistyössä  mm.  seuraavien kylätoimikuntien kanssa 
Pohjois-Karjalassa: Mönni, Puso, Villala, Kuorevaara, Ahveninen, Lipasvaara, 
Nurmijärvi, Tiensuu, Onkamo, Keskijärvi, Selkie, Louhioja, Mulo-Reijola, Mekrijär-
vi, Mattisenlahti, Ahonkylä, Hypänniemi, Kuohatti, Oravisalo, Ruppovaara,  Ruvas-
lahti, Jaama, Pyytivaara, Heinävaara, Rääkkylän kirkonkylä, Horsmanaho, Saario, 
Nieminen, Luutalahti, Jakokoski,  Sola, Reijola, Kinahmo, Kuusjärvi, Reijolan 
asukasyhdistys, Sotkuma, Hammaslahti, Koli, Ohvana-Pärnä, Venejoki, Varpa- 
ranta, Paukkaja.  

Monet kylätoimikunnat  ovat järjestäneet tieympäristö-  tai lählympäristötempauksia 
 ja  talkoita asian merkeissä. Esimerkiksi Kontiolanden Selkiellä kylätoimikunta 

raivasi vesakoita  ja  puustoa, llomantsissa tehtiin maitolaiturin mallisia odotuska-
toksia  ja  monet kylätoimikunnat  mm.  Liperissä, Nurmeksessa, Lieksassa  ja 
Polvijärvellä kunnostivat maitolaitureita.  

5.  YKSITTÄISET MAAlI  LAT  JA  YRITYKSET 

Projekti  on  ollut yhteydessä vuoden  1993 painopisteteiden  varsilla oleviin yrityk-
siin, joita  on  ollut yhteensä  n. 21 0 kpl.  Yrityksille  on  korostettu lähiympäristön 
merkitystä yrityskuvalle  ja tieympäristön parantamiskeinoja.  Pyydettäessä  ja 

 tarvittaessa  on  käyty paikan päällä neuvomassa  ja opastamassa jajtai luonnoste-
lemassa lähiympäristösuunnitelma,  

Yritysten suhtautuminen projektiin  ja lähiympäristöön  on  ollut kaksitahoinen:  On 
 lukuisia yrityksiä, jotka tiedostavat ympäristön merkityksen  ja huomioivat sen 

toiminnoissaan  kun taas toiset eivät vielä ymmärrä  sen  merkitystä yrityskuvalle  ja 
 asiakkaiden mielikuvaan  koko  yrityksestä  ja sen  palveluista. Jälkimmäisen ryhmän 

ympäristötietouden herättämisessä riittää töitä vielä tulevillekin projekteille. 



Myös kaikkiin painopisteteiden varsilla sijaitseviin maatiloihin  ja asuintaloihin  on 

 oltu  projektin  tiimoilta yhteydessä. Näitä  on  kaikkiaan  n. 830 kpl.  Samassa 
yhteydessä  tai  pyydettäessä myös erikseen  on  käyty paikan päällä opastamassa 

 ja neuvomaSsa lähiym päristän ja tiemaisemarl  parantamiseen liittyvissä kysymyk-
sissä.  Anna-Maria  Mononen  ja  Leena Immonen ovat tehneet erillisiä lähiympäris-
tön parantamissuunnitelmia painopisteteiden varsilla sisaitseville maatiloille  ja 
omakotitaloille  vuonna  1994 n. 10 kpl. 

6.  TIEDOTUS  JA ERILfiJSET  TILAISUUDET  

Projektin  puolelta  on  esitelty projektia  ja tiemaisema-aslOita  n. 70  tilaisuudessa  tai 
 tapahtumassa eri puolilla lääniä. Tilaisuuksia ovat järjestäneet kylätoimikunnat, 

seurat, yhdistykset,  kunnat  tai  "Ilmettä itään"-projekti itse. Eri tilaisuuksissa  on 
 kuulijoita ollut  10-60 henkilöä/kerta.  Keskimäärin tilaisuuksissa  on  ollut  n. 28  

henkilöä. 

Projekti  ja tieympäristöasia  oli esillä myös "Metsän salat"-kylätoimintapäiVillä 
Kiteellä vuoden lopulla  1993.  Siellä  projektin  vetäjä toimi maisemaryhmässä 
asiantuntijana  ja  toisena alustajana. 

"Ilmettä itään"-projekti  on  ollut mukana myös Helsingin yliopiston maaseudun 
tutkimus-  ja koulutuskeskukSen  järjestämässä kulttuurimaisema-kOulUtUstilaiSUu-
dessa  Mikkelissä, ViherympäristöliltOn järjestämillä viheralan talviluentopäivillä 
Tampereella helmikuussa  1994  sekä Maaseutukeskusten liiton järjestämällä Kylän 
maisemanhoitOSuuflflitelma-kUrssilla Seinäjoella elokuussa  1994. 

ProjektihenkilöStö  on  kirjoittanut tieympäristöasiaa koskevia artikkeleita eri lehtiin 
 projektin  toiminta-aikana yhteensä  n. 10 kpl.  Projektista  ja sen  tapahtumista  on 

 kirjoitettu eri lehdissä yhteensä lähes  80  artikkelia  tai  uutista. Näistä "arvostetuim-
pia"  maakunnallisten lehtien ohella ovat puutarha-  ja viheralan ammattilehdessä 

 "Puutarhassa" julkaistu iso artikkeli sekä Koti-lehden laajahko artikkeli. 

Radiossa projektista  ja sen  tavoitteista  on  ollut  n.  kuusi ohjelmaa  tai  haastattelua. 

Esimerkkejä lehtien eri tyyppisistä "ilmettä itään"-uutisista  ja  tärkeimmistä lehtiar-
tikkeleista  on toimintakertomuksen  liitteenä  4-10. 

7. TIEPIIRI JA  PROJEKTI 

Tiepiiri  on  hoitanut vuoden  1994 painopisteteiden tiemaisemia tehostetusti  koko 
kasvukauden.  Myös muualla tiepiirin alueella  on  entistä enemmän kiinnitetty 
huomiota tieympäristôasioihin. Tiemestareille  on  esitelty projektia  ja sen  tavoitteita 

 ja  nämä ovat ottaneet asian huomioon määrärahojen  ja henkilästöresuSsien 
 mukaan. Tiepiirin puolelta projektia  on  pidetty tarpellisena  ja hyödyllisenä ja  siihen 

 on  suhtauduttu erittäin myönteisesti. 



Tieplirin tiedotteissa  asiaa  on  käsitelty näkyvästi samoinkuin tiepiirin omassa 
lehdessä. Myös tiepiirin asiakaslehdessä oli artikkeli Ilmettä itään"-projektista, 
jonka  on  kirjoittanut maisemanhoidonvalvoja Ensio Kuiju. 

"Ilmettä itään" -projektin  vetäjä  on  mukana arvioimassa tiepiirin Pohjois-Karjalan 
eri alueilla tapahtunutta tiemaiseman hoitoa  ja sen  tuloksia vuonna  1994. 

8. PARTIOLAISTEN POLKU -94  TAPAHTUMA 

"Ilmettä itään"-tieypäristöprojekti oli ainoana ulkopuolisena yksikkönä mukana 
Suomen Partiolaisten "Polku  94"-suurtapahtuman  järjestelyissä. Tapahtuma 
osallistui  n. 10.000 kåvijäå.  

Projekti oli valmistellut tapahtuman talkookohteita, jotka liittyvät lählympäristön  ja 
tiemaiseman  parantamiseen. Ikävä  kyllä  myös järjestäjien pettymykseksi talkoo-
kohteet  ja  suora yhteiskuntapalvelu eivät kiinostaneet tapahtuman osanottajia  ja 

 vain  kaksi tarjolla olleista kohteista toteutui. "Ilmettä itään" -projektin talkookohteet 
 liitteenä  11. 

9. MUUTA  

Projektin  henkilöstö  on  ollut mukana asiantuntijana Teknillisen korkeakoulun 
yhdyskuntasuunnittelun laitoksen opiskelijoiden tehdessä kulttuurimaisemaselvi-
tystä pohjois-karjalaisesta maaseutu-  ja tiemaisemasta  Kontiolandella syksyllä 

 1994. Kohdekylinä  olivat Selkie  ja Varparanta ja  työn tuloksena odotetaan 
suunnitelmia  ja  ohjeita maaseudun rakennetun kulttuurimaiseman hoidosta myös 
muualla Pohjois-Karjalassa. 

Yksittäiset ihmiset  ja  erilaiset seurat ovat olleet projektiin yhteydessä mitä erital-
simpien kysymyksien  ja  ongelmien kanssa.  On  tiedusteltu sopivaa aitakasvia, 
miten kaadetaan puu, miten hävitetään tienvierusvesakko parhaiten, voiko 
Ilikenteenjakajaan istuttaa itse kasveja jne. 

Kaikkinensa ihmisten, asukkaiden  ja  kuntien suhtautuminen projektiin  ja sen 
 työhön  on  ollut erittäin myönteistä, mikä lupaa hyvää myös  projektin  viimeisen 

vuoden toiminnalle. 



Lute 1  

Lcppeenrongo  
"ilmettä itään  '-tie  ympäristöprojektIn painopistetiet  vuonna  1994  
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29.9.1994 

Juukalaisille kylätoimikunnille 

Juuan  kunta  on  mukana tukemassa taloudellisesti llmettä itään"-tieympäristöprojektia. 
Tieympäristöasiasta  ja  tästä projektista  on  käyty kertomassa  jo  nom 70 kylätoimikunnassa 
tai asukasyhdistyksessä  Pohjois-Karjalassa, mutta Juuassa ei ensimmäistäkään kertaa. 
Yksittäiset ihmiset  ja  maatilat ovat  kyllä  pitäneet yhteyttä, joten siinä mielessä Juuassakin 
asia koetaan tärkeäksi. 

Juuassa tieympäristössä  onkin  parin  vuoden aikana tapahtunut selvää paranemista, kun 
 voja "talorötisköjä"  on  purettu pois  ja  muutenkin siivoiltu tielle näkyviä romuja. 

Siltikin  vielä tekemistä  on  ja  kunnan elinkeinoasiamies Jyrki Teeriahon kannustuksella 
toivomme juukalaisten kylätoimikuntien ottavan tieympäristöasiaterityistoiniinnan kohteeksi 
tulevana vuonna.  Projektin  puolesta olemme valmiit tukemaan toimintaa  ja  käymään 
kaikissa kiinostuneissa kylätoimikunnissa kertomassa tieympäristöasiasta sekä olemaan 
mukana erilaisissa tempauksissa  ja talkoissa, 

Yhteistöterveisin 
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MAASEUTU KESKUS  
Lute 3  

Arvoisa vastaanottaja 

Ulkopuoliset ihmiset  ja  ohikulkijat näkevät tiemaisemat, talojen  ja  yritysten pihat sekä 
maatilat aina  ensin  tieltä päin  ja  tällä perusteella  he  saavat ensivaikutelman asukkaista, 
kylästä, kunnasta  ja koko  maakunnasta. Tämän vuoksi tieympäristö  on  poikkeuksellisen 
tärkeä tekijä läänin ulkoisen ilmeen kannalta. Näissä merkeissä toteutetaan Pohjois- 
Karjalassa vuosina  1993-95 tieympäristöprojekti "ILMETTA ITAAN",  jonka tarkoituksena 

 on  parantaa  ja  kehittää tieympäristöjä läänin alueella siten, että sekä läänin omat asukkaat 
että myös matkailijat voisivat nähdä liikkuessaan huoliteltuja  ja  siistejä tiemaisemia. 

Tähän tieympäristön parantamistyöhön kutsumme myös Teidän kylätoimikunnan edustajat 
mukaan. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin. 

-  yleinen siisteys tienvarsilla 
-  rakennusten maalaus  ja  muu kunto, aidat  ja  portit  ja  niiden kunto 
- maitolaiturit  ja  niiden kunto, postilaatikot  ja postilaatikkorivistöt 
-  tielle näkyvät romuautot  ja  muut romut 
- tien'vierusvesakot  Ja  pusikot 

Tiemaisema-asiasta  on  vuosina  1993-94  käyty kertomassa  n. 70 kylätoimikunnassa,  mutta 
ilomielin tullaan vastaisuudessakin, mikäli Teidän kylätoimikuntanne pitää sitä tarpeellisena. 
Ensi vuosi  1995 on  valtakunnallinen vihervuosi, joten asian esilläpitäminen  ja  siitä kertomi-
nen  on  erityisen perusteltua. Kannattaa pitää mielessä, kun laaditte toimintasuunnitelmaa 
ensi vuodelle. 

Vuosina  1994  ja  1995  tarjoamme kylätoimikunnille  ja  kiinnostuneille seuraavia etuja:  

	

1: 	Maaseutukeskuksen  piha-  ja viheraluesuunnittelupalvelut  käytettävissä 
pääteiden  varrella sijaitseville maatiloille  ja omakotitaloille  puoleen hintaan  

	

2. 	Erilaisiin kylätoimikuntien tilaisuuksiin  ja  kokouksiin  projektin  henkilöstö tulee 
esittelemään projektia  ja tiemaisema-asiaa  veloituksetta.  Samalla voidaan 
esim. keväällä esitellä laajemminkin vaikkapa pihasuunnittelua, kasvivalintoja 
tms. ajankohtaista asiaa. Kannattaa pitää mielessä. Voimme olla mukana myös 
erilaisissa talkoissa  ja tempauksissa  sekä niiden järjestämisesså. 

Mikäli projekti  ja sen  tavoitteet kiinnostavat  ja  muutenkin tieyrnpäristöasioisssa  projektin 
 henkilökunta  on  käytettävissänne. Allekirjoittaneen tapaa varmimmin puhelimitse,  puh. 

 (973) 122 265  ja neuvojat  Leena Immosen  ja  Anna-Maria  Monosen Maaseutukeskuksesta, 
 puh.  (973) 225 281.  Kaikille kolmelle voi myös jättää soittopyynnön Maaseutukeskuksen 

puhelinkeskukseen. Tiepiirin puolelta projektista voi kertoa maisemanhoidonvalvoja Ensio 
Kulju  ja  puhelin hänelle  on (973) 1412 067.  Lisätietoja tarvitessanne olemme palvelukses-
sanne.  

Hyvää loppusyksyä  ja  tulevaa vuotta  1995 

Y ö Piiroin 
 projektin  vetäjä 

POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUKESKUS 
Koskktj  11 C, PL 5, 80101  JOENSUU  
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Yrjö Piiroisen tärkein tvökalu Pohjois. 
Karjalan tien varsien parantamisessa  on 

 auton ikkuna.  Projektin  tavoitteena  on 
 kohentaa keskeisten teiden nakvmiä 

matkailijoita  ja  asukkaita varten.  

dän  ilmeellä 
äkymät 
atsottaviksi 

il  

nalainen  maisema näyttää tiellä  
ujalle  usein  nurjat  puolensa.  
mista  näkymästä jaä  vain  muisto, 
seuraavasta  mutkosto  paljastuu  

inen  kaatopaikka  tai  kynnefly 
onpohja.  Pohjois-Karjalassa  on 

 lytty  kohentamaan  tienvarsia. 
keellä  alkon  ilmettä itään  

I  UIMONEN 

4  

ohjois-Karjalassa toteute- 
taan vuosina  1993-1995  
tieympäristön parantami

-en  tähtäävä ilmettä itään 
rojekti. Tarkoituksena  on 

 antaa  ja  kehittää tieympä-
töjä läänin alueella niin, että  

in  omat asukkaat  ja  mat
-ilijat  voisivat liikkuessaan 

hdä huoliteltuja  ja  siistejä 
isemia.  Projektin  taustalla 
mivat Pohjois-Karjalan 
aseutukeskus  ja  Pohjois- 
jalan tiepiin. 
rojektin  vetäjä Yrjö Piiroi- 

mukaan nyt keskitytään 
antamaan  ja  kehittämään 
akunnan keskeisten  mat- 

kailuteiden yleisilmettä.  Mu-
kana ovat kaikki asiaan liitty-
vät tahot teiden varsilla maati-
loista  ja  omakotitaloista  alka-
en. Matkailuyritysten ympä-
nstön  ja  yleisilmeen paranta-
mista pidetään hyvin tärkeänä 

 projektin  osana. 
Projektia viedään eteenpäin 

vuotuisina tiekohtaisina koko-
naisuuksina. Tavoitteena  on 

 kuitenkin vaikuttaa ympäristö- 
asioissa  koko  läänin alueella. 
Niinpä pyritään muuttamaan 
ihmisten asenteita  ja  paranta-
maan kotisokeutta. jolloin saa-
daan asukkaat omaehtoisesti 
vaalimaan ympäristöään. 

Ilmettä itään  on  pilottipro-
jekti.  jolla kerätään tietoa vas-
taavien hankkeiden toteutta-
miseksi myös muualla. Hanke 
nousi esille tiepiirin  ja  maa-
seutukeskuksen yhteisissä 
asioissa.  Projektin  päärahoit-
tajaksi  saatiin Maaseutupoli-
tiikan neuvottelukunta. Mel-
kein kaikki Pohjois-Karjalan 

 kunnat  ovat lähteneet rahoitta-
maan hanketta. 

Tavoitteena asenteet 
Koska hankkeen tarkoitukse- 
na  on  vaikuttaa ihmisten ym- 
päristöasenteisiin. korostetaan  

eri kohderyhmille hiukan  en 
 asioita. Yleisellä tasolla ilmet-

tä itään  -projektin  tavoitteet 
voidaan tiivistää muutamaan 
perusväittämään. Ensisijaises-
ti  on  kyse läänin tieympäristön 
parantamisesta  ja  virheiden 
korjaamisesta sekä maakun-
nan matkailullisen ilmeen pa-
rantamisesta  ja  paikallisen 
itäsuomalaisen ilmeen myön-
teisten piirteiden säilyttämi-
sestä ympäristöstä. Näistä ta-
voitteista arvioidaan seuraa-
van matkailuyritysten  veto- 
voiman  ja  kannattavuuden pa-
rantumista sekä maakunnan 
taimituottajien  ja  viherraken - 
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menekin lisääniymista. 
Yksityisille ihmisille  ja  yri-

tyksille tuodaan tieympäristön 
parantaminen läheisemmäksj 
selvien esimerkkien avulla. 

 Tien  varsien asukkaita  on  ke-
hotettu kiinnittämään huomio-
ta yleiseen siisteyteen, raken-
nusten maalaukseen  ja  kun-
toon, maitolaiturejden kun-
toon, aitoihin  ja  portteihin, 
postilaatikoihin  ja laatikkori-
vistöihin, turhiin  mainoksiin, 
tielle näkyviin romuihin sekä 
tienvierusvesakoihin  ja pusi-
koituneisiin peltoaukeisiin. 

—Projektin  onnistuminen pe-
rustuu siihen, että häiriötekijät 
pitää eliminoida keinolla  millä 

 tahansa. Vastaanotto hain. 
 paikoissa vaihtelee. Toisena 

ääripäanä  on,  mitä  se  kenelle-
kään kuuluu, mitä meidän nur-
kissa  on.  Helppo tapaus  on 

 sellainen, missä sanotaan,  et- 

asiaa tuolta kannalta, tähden-
tää Yxjö Piiroinen. 

Toisaalta neuvoja voi joutua 
inhimillisesti vaikeisiin tilan-
teisiin. Esimerkiksi kerran 
huomautettiin eräälle mum-
molle tielle näkyvästä roska-
kasasta. Hänen vastauksensa - 

 se on  ainut muisto Kauko-vai-
naasta, joka rakensi  sen  elinai-
kanaan - vei pohjan vastaväit-
teiltä. 

\'iranomasyhteistyotä  
Teiden  vars ien ilmeelle  on 

 suuri vaikutus kuntien raken-
nustarkastajilla. Yrjö Piiroi-
nen kertoo, että hethin  on  oltu 
yhteydessä useaan otteeseen. 

 Sen  tuloksena suurin  osa  kun-
nista  on  käynyt tienvarsia läpi 
normaaljtojmjnnoissaan 

Maalaiskuntjen lakisää-
teisissä ympäristökatselmuk-
sissa  on  aiemmin pitäydytty 

 vain  taajama-alueille, mutta 
nyt  on  kiinnitetty huomiota 
myös tienvarsiin. Rakennus- 
tarkastajien ohella  on  tietoa 
projektista välitetty myös ym-
päristönsuojelutaxkastajilje. 

Informaation välityksessä 
 on  toimittu siten, että viralliset 

 asiat  on  hoidettu Tiepiirin 
kautta. Näin  on  varmistettu 
niiden riittävä huomiointj. Yk-
sityisiin ihmisiin kohdistuva 
toiminta  on  hoidettu maaseu-
tukeskuksen kautta, mikä  on 

 Yrjö Piiroisen mukaan tuotta-
nut maaseudulla hyvän tulok-
sen.  Hän  toteaa lisäksi, että 
Tiepiiri  on  hoitanut omat jut-
tunsa hyvin. 

Suuret ongelmat 

risessa  on 
kiättöii  
Ira:  maEse- 

tien  vä- 
ruyja 
frzan pai- 

I  pelto- 
lz  vähene - 

kas- 
rum- 
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Yrjö Piiroinen näkee tienvar-
simaisemaan vaikuttavina 
suurina ongelmina liian rajut 
hakkuut teiden varsilla. Iloi-
nen uutinen tällä rintamalla 

 on,  että Enso-Gutzejt ilmoitti 
viime kesänä, että  se  ottaa 
tienvarret erityiskohteluun 
luopumalla esimerkiksi syvä-
aurauksista. 

Metsäyhtiöiden asennemuu-
tokseen  ovat vaikuttaneet huo-
mattavasti saksalaisten turis-
tien asenteet myllättyyn mai-
semaan  ja  Greenpeacen suh-
tautuminen suomalaiseen  met

-säteolljsuuteen. Tienvarsjen 
erikoiskäsittely  ei vaikuta 
käytännössä puunottoon juuri 
ollenkaan.  

—Lapin  malli toimisi hyvin 
teiden varsien metsänhoidos - 
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sa.  Tienv rspi,i jatetaan  'u -
vöh'ke  Myöhemmin  tau - 
metsän kasvaessa 'oid 
tienvarsikin uudistaa, peru 

 lee  Yrjö Piiroinen  ja kor 
 metsän käsittelyn merkit 

ilIä Pohjois-Karjalan  t.  
varsista  yli  80  prosenttij 

 metsää. 
Sähkö-ja  puhelinyhj  k  

televat  maisemaa rujosti.  ft lä  olisi toimjssaan parantu 
 en  varaa. Linjat kulL 

usein teiden suuntaisesti  j 
 yhtiöiden toimilla  on u 

 vaikutus näkvvään  min - 
maan. Sähkö-  ja  puhelin  Ii'  
ajattelevat  vain  linjojen  p  
taanapitoa  eikä maisemanf, 
ba. Esimerkiksi koivikko 
daan katkoa metrin korkeuu. 

 ta.  
Yrjö Piiroinen näkee  kaik 

 perustana  sen,  miten vastu 
henkilöt asennoitu  vat  mr  
nstöön. Normejahan  on o 

 massa,  mutta ne voidaan 
teuttaa eri tavoin. 

.Vi1 -, ja  ioidaan  pa-
rantaa /)ieflulläkjn 
asunila. Esi,,,erkjksj  nä-
inä poslilaarikkoso,,,,ni.  

nun,  rierekA-jjçj_  
sä  ris:eksj.c.ä  Yleensä. 

 tja  /zn,z(,flaa kijiii,jttä 
1 IfOflhi4 ,ta ko/ifr,.cjjfl 
j(flS$fl kulk1j, liiljeniä.  

(it  (UhlItj(iafl. 

P('IIj()is_ Karj,lucc,/,-j,, 
017  'iiiflCj5C  hetket  stil

-l'tiäjj 
illaaIaIo,gJ.,, twaijis- 
i?Iei*jI - ilI(Jik?Iaj(,,rjt  

Kubuñma 	köyhtyy  
POhjoisKajjajj  on  ty  r  
lisiä kulttuurimaiseman  kö  
tvminen.  Pellot pusikoituvat 
isoja alueita kasvaa tukko 
Tähän muutokn svypäa. 
Yrjö Piirojnen pitää tilojen 
maa-alueiden siirrymista pe 
kuntien omjswksen joll 
ne jäävä1 pois Säännölli5ej 
hoidos 

Pientilavaltajsessä Pohjoi.. 
Karjal maitolaitunt alL: 

 .at  olla katoavaa kansanperir 
netta. Niihin ei enää tönii. 
valtatej&n varsilla Onnek' 
rnaitolajtuita ei vielä ole  h - 
Iteny pikkutejden varsilL 

 Yrjö Pliroisen mielestä  ti  
kuuluvat olennaisena osan. 
piefltilavaltain maaseutu-
kulttuu Maitolajtuilla tr 
edelleen merkitystä ilmoitu-
tautuinaja kylän nuorison  k'  
koOntIJmjspaikko.  Meijer 

 ovat tUlossa tukemaan  nude"  
kUflflosçpij0  

Usein Pienestä kiin 
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Projektj painopisteena % 
) fltySter  ja  yksirvistalojen  P' hat.  Toistaiseksi ioimjhenkil(' 1  
ovat painottaneet työnsä  PCU 
vonta 	Parannukset  on  ki- 
allisei 	tehtävisj vihCf 

suunniuelun  ja  -rakentajm"' kcinoj  Monissa tapauks1' 
pelkän aidan rakentaminen tiCfl  Ja  Pihan väliin parantau 
ratkaisevasti näkymää. 
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Liekö llmefli lLöan -projek-
tin tilaksuudeasa  ollut torstai-
na kovinkaan monta ulm.-
harjulaivta palkalla,  mutt. 

 osanottajat totesivat jokseen-
kin ykslmkftsestl Ulmaharjun 
vle&silmeen kaipsavan kotien-
tamlsta. Maaiveutusjhtrl 
teuvo Hirvonen arveli, efta 
kirkonkylan  ja Ulm.harjun 
ylelillmeen kohenlamlseen 

 kannattaa  satsat.,  varsinkin 
kun Ulniaharjun yIeL,llmie  on  
myos erainlalneit kayntlkort.  
II l-Lnsu-(,utzefflfl  seka Koon 
kunnalle. Hirvonen mukaan 
tehdas  on  tehnyt jotain asial-
le, mutta  etta lisátolmet Ijlima. 

 harjun kCskusrisleykae.t* 
Lieksan suuntaan olisivat 
edelleen paikallaan. 

YmpriattiuoJelusjhteen  Rei-
no  Valkonen  totesi  suoraait, elli 
l)imaharjun ylcisilme  on  anke.. 
(lumaharjusu  on  Valkonen  mu-
kaan ollut ongelmana mmsnmen 

 en  tahojen yhteensovittamjp,en 
Ympanstoati ovat huolehtima3-
sa  Enso-(jutzejt VR, Tielaitos, 
kunta  ja yksityiaet ihmtset.  Ui-
unaharjusta puuttuu kokonais-
suunnitelma  jota tekemfin ja 

 toteuttamaan olisi  hyrt  saada 
 Valkonen  mukaan vaikkapa 

aluearkkitehii Varoja  Ithin  ei  

vain  tando Uiytya mmlt.In tahol-
la. 
'fuelaitoksen  edustaja. maise-

manhoidonvalvoja Ensio Kulju, 
oli samaa iniellt (Jimaharjun 
ankeudestaja kertoi, etliljelai-
tokaella  on tint  talvena iekeillg 
suunnitelma tJimaharjun ykis- 

ilmeen parantamisesta, Ykistl-
uneen parantamisesta  on  saatu 
Kuljun mukaan  jo caimakua 

 Enon Kirkonkylissi. joni.  ris-
teysalueen uusimiaen  yhteydet- 
st elivöitettijo  osaltaan myös 
maisemaa. Ilnietli  him  -pro-
jektin veliji  Yrjö Piiroinen ker- 

toi, etSi kevilili liikkeelk  halt
-lenten  projektin  tarkoituksena 

ao tiilyltit  P-K:n  omalaatuinen 
ympiruslo. Ympii -iumtöön kiinni-
tetjiin titlht  aika vthin huomio-
ta  ja sunt  olisi siistimisen va-
raa, kuitenkin  silks  lailla.  etui 

 alueen oma ilme siilyy, 

Pmiroititii Itoasu  viisi pialaviuu 
leila. jolLa uivat titympariston 
parantan,lnen  ja kmwjaamiorn 
uumatka,luilitk'(-n  Itarantanuncui, 
itasuisnakitseit  uuteen siuiltt 
unhtuen Ime inhuarmsuuissa. laaiim,m 
ntatkallu) rui  stelt veiuivoinmjum 
palantanuunt-n l  ihntisten  awn

-Irisiun vuumkuuit,uunmwn lIwla 
naufla parauiljisuvjt uutivachtuui 
sesil y'flparisimma 

lhnuisicuu taytyiiu Yriuu  Piirin. 
 sen nuukaaut hutumimmida inuti, 

 yleinen stisurys lienvarsilfa  ra. 
Lennusteui nuaalaus ja kunimu, 
nsaluiuliuutureiitcn kiititalo, l)ihiu-
jen ykustlmc, tuenvarsiveiaku, 
ja -pusikot. turhat mainokse,, 
metutihakkuut  teitten vai'utultj, 
Piiroinen  Myth  melko karniat-
levi. kuvia, joissa tuenvarajen 
ykisilme oli luuiuiiinlyiwy joka 
tahallisesti  tai  huoiinujtio,nuui  
tam.  

Yrjö Piiroinen esitti.  etSi  mm.  
tienvagsihakkui voilajsjtn 

 käynti  ja jo  paljon  klyteitin -
kin  pehmeampii menetelnsua, 
ciki  kaikkea hakata paljaakst  ja 
vida myllerreta  maata auki, 
Kyseessa  on  Ptiroisen  mukaan 
myös suomalaisen  metsinhou  
duo  yleinen  kuva,  joka leviAi 
tunstten mukana, Leevi Tihkä 
uusin thuncutelj  ritt laHtinen 
pehnseämpt  asennemuutos  pi- 

Takasivufle 

Ilmettä Itään  -projektilla  tienvarret kuntoon  

[stutuksilla  ja raivauksilla  ilmettä 
Enon taajamiin  



Rakennusmestari  Ensio Kuiju 
 Kuvat:  Yrjö  Piiroinen 

Tiepilri  mukana Ilmettä Itään -projektissa 

Varsinaisiksi projektikohleiksi  on  ni - 
metty pääteitä  yhteensä  1080 km  eli 
vuotta kohden keskimäärin  360 km. 

 Käytännössä toiminta rönsyilee kunti-
en  ja  kylien innostuksja myötäillen 
myös muille tiestön osille. 

Valtaosa tieplirin käytännön osuu-
desta  on  tien varsitiheikköjen harventa

-mista.  Leikkaus-ja pengerluiskjen,  vä 
likaistojen, pysäköimisalueidenja ye - 
sistön  rantojen lUOnnonpuUStojaja  pen-
sastoja harvennetaan  harkiten  ja  kau-
neusarvoja korostaen. Kauniita näky-
miä avataan nähtäväksi. häirjtsev  len 

 eteen jätetään Suojakasvilljsuutt  nä-
köesteeksi.  

Istutusten lisääminen myös tiealu-
eille oli yksi  projektin  alkuperäisistä 
ajatuksista. Toiminnassa onkin ollut 
selvää viriämistä,  ja osa  tästä tehostu-
misesta  on  luettavissa  projektin  ansi-
oksi. 

Tielaitoksen  omia varastoja. raken-
nelmia  ja  laitteita tarkastellaan osin 
uudenjajsjsta näkökuirnista: huonokun-
toisia kunnostetaan, tarpeettomat pois-
tetaan. Yhtenä  osat! istumismuotona  on 

 ollut esillä tielaitoksen kuljetus- 
kaluston käyttö kylien organisoimissa 

 si istim i stempauksissa 
Projektin  aloitteesta  on jäijestetty 

 runsaasti iltatilaisuuksia eri kylissä. 
Osassa tilaisuuksjsta  on  tiepiirin edus-
taja ollut mukana kertomassa  ja  he-
rättämässä  keskustelua tielajtoksen 
näkökulmjsta Tielaitoksen omien toi-
menpiteiden lisäksi tiealueen kohteis-
ta ovat keskusteluissa ol leet esillä  mm. 
postilaatikotja maitolaitunt. Maitolai-
tureista  ei monikaan ole enää alkupe-
räisessä tarkojtuksessaan silti tielaitos 
ei aktiivisesti häädä laitureita pois. 
Tämän edellytyksenä kuitenkin  on.  että 
kyläläiset pitävät rakennelmansa siis-
tissä kunnossa. 

PohjoisKarjaIassa  on  käynnissä  kolmivuotjnen  projekti keskeisten  matkajIurejtten  yleisilmeen parantamiseksi  Se  käynnistyi viime vuonna  maaseutukeskuksen  aloit-teesta  ja  siinä ovat mukana  maaseutukeskuksen  lisäksi  tiepiiri  sekä valtaosa Pohjois-Karjalan kunnista. Projek- 
tissa valistetaan  ja  neuvotaan  kylätoimikuntia  yrityksiä sekä  ykSIttjj  maaseudun  talouksia.  Lisäksi  tiepiiri  ja kunnat  toteuttavat erilaisia käytännön hankkeita. 

Suurin  osa projektin  toimintaan tarvit-
tavasta rahoituksesta tulee maaseutu- 
politiikan neuvottelukunnalta Vaikka 
rahoituksen jatkuvuutta ei ole taattu 
moneksi vuodeksi, tiepiiri aikoo viedä 
oman osuutensa loppuun suunnitellul.. 

 la  tavalla. - 

Maitolajturjt  ovat Itä-Suomen maaseutu - 
kulttuuria  ja  hyväkungojsj elävöjtfaL-äf 

 tienvarsja Fniellyttävälla  tavalla. 

Hamrnaslaht-kn  keskustan vihertvot oli 
kunnan  ja  tiepiirinyhtej, n  hanke  v. 1993.  

flenvarsien yleisilrneeseen  vaikuttavat moninaiset seikat. 



U  

PohjoLs-Kad%sa si&itään  
tien varsima/semia 

ilmeltä  Itään  
-projektiia 

Pohjos-KarjaIan  läänin piha-, puutarha-ja vm-

pästökutmj  poikkeaa  huornat1'avjj  muusta 
 &Jomesta,  Vallalla  on  tietyllä tavalla  bysanftila,s

-karjalainen  suhtaulijmjnen 'mpäristöön,  jolloin 
monet  asiat  ovat 'vähän  rempal/cjan ". KCtImM.JO-
tisella  Ilmettä Itään  -projektikj  pyritään  siLsthiÖin 

 Pohjois-Karjalän flenvarsimajsemlä,  

KOTI  12/93 

T IetytmaisemalIjseoj 
naispiirteet  ovat t)ypiI-
usia  vain  Itä-Suomelle 

 ja  Pohjois-Karjalalle 
Pellotja vlljelyalueet  ovat taal.. 
lisesti pieniplirteisla  ja  ne si-
jaitsevat vaarojen  ja mäkien 

 laeilla. Maatalous  on  perustu-
nut suurelta osin karjatalouteen 

 ja maidontuotantoon,josta  ulos-
päin näkvvä.nä nierkkinä  on  vie-
läkin havaittavissa teiden  var- 
sula  runsaasti maitolajt-urejta 

Läänissä  on  metsiä runsaas-
tija kulttuunmaisemat vilahte

-levat  pieninä päivinä metsä- 
alueiden väleissä. Koska  vilje-
lyalueetja  tilat ovat vähentyneet 
kymmeniä vuosia,  on  vaarana 
tyvpiilisten pohjoiskarjalaisten 
pienlmuotoisten kulttuurimai-
semien häviäminen peltojen 
metsinämisen  ja pusikoitunij-
sen  seurauksena. Samoin myös 
asuinrakennuksiaja latoja pois-
tuu käytöstä  kaiken  aikaa, jol-
loin maisema köyhtyy. 

"Ilmettä itãän"  on  Pohjois- 
Karjalassa toteutettava tieym-
pänstöprojekti, jonka taustalla 
ovat läänin tiepiiri sekä Poh- 

jois-Karjalan maaseutukesk: 
 Projektin  tavoitteena  on  lääi 

tieympärjstön  parantaminen 
virheiden korjaaminen  ni3  
kunnan matkajlullisen ilme 
parantaminen Tavoitteena 
myös paikallisen itäsuomal. 

 sen  ilmeen myönteistenpiirtL. 
 den  säilyttäminen ympärist 

 sa.  
Projekti  on  suunniteltu kt 

mivuotiseksj siten, että kunak 
vuonna  on  olemassa tietyt  tic  
joihin erityisesti kohdisteta. 
huomiota.  Projektin toimini 

 ajatuksen mukaista kehui, 
mistyötä tehdään kuitenkin  k 

 ko  ajan kaikkialla Pohjois -Ka 
 jalan läänin alueella.  Projekt 

päärahoittajana  on  Maaseut 
 politiikan neuvottelukunta 

muina rahoittajina toimint. 
alueen  kunnat.  

Asukkaan asenne tärkeä  
Lähiympän  stön hoidossaja 
läpidossa  on  usein tärkein tek 

 jä  asukkaan oma asenne.  M 
 käli  asia koetaan tärkeäksi,  tt. 

 lee  iieympäri stö hoidettua mcl 



SIstdhy'/rMrde,, mo1oo  

kissa. 	visIjf- 

ánim 

tokia  toi 
 metsitetöön 

Pohjois.Karjal tievmpänstöt 
 ovat pääpiirteissään hyvässä 

kunnossa, mutta tietyt ongel-
makobdat häirjtsevät muuten 
miellyttavia näkymiä. Käytöstä 
poistettujen peltojen pusikoi

-tummen  on  ongelmista pahim
-masts  päästä. 

Peltoalueet  ovat pieniä  ja 
 niitä  on  harvassa, jolloin yh-

denkin peltotilkun metsitty
-minen  voi vaikuttaa maisemaan 

laajasti. Tietysti  on  parempi  

metsittää  pelto reilusti kuinjät 
 tää se  pusikoitumaan  jolloin 

Välinpitämättömyydellä taval-
laan halveksitaan edellisten su-
kupolvien rai'austyota. 

Maiseman kannalta  SUOSi-
teltavinta olisi hoitaa käytöstä 
poistettuja peltoja ikään kuin 
ne vielä olisivat tuotantokäy 
tössä,jolloin ohikulkijoilla oli-
si enemmän nähtävää  ja  tie- 
maisema pysyisi avarampana. 
Valitettavasti tähän ei aina ole 
taloudellisia mandollisusia 

MaItOlojtu,efto  muistoksi 
 mennejsyystö  

tavoitteista Läänin kuntien  ra-
kennustarkastajim  ollaan yhtey-
dessä toivomsena tienvarsjen 
rakermusten  ja  ympäristön eri-
tyisestä huomioimisestaprojek. 

 tin  aikana  ja  tulevina vuosina. 
Tiepiiri  on  omalta osaltaan 

tehnyt ympäristön hoitotyötä 
tehostetusti  projektin  aikana. 
Vaikka tiepiirin omat alueet 
ovat olleet tähänkin asti suhteel-
lisen hyvässä kunnossa,  on  siel-
läkin aina jotain petrattavaa. 

a  ltsestàän  ja  epäkohtiin. 
UUtutaan ripeästi. Tämän 
isesti projektissa  on ha- 
vaikuttaa ensisijaisesti 

 ten  ja  asukkaiden asentei
-otta tieympäristö  pysyisi  

liden  varsien yrityksiin. 
othin  ja asuirlrakennuk 

 otettu yhteyttä. Haluk
-In  sekä tarpeen mukaan 

 tä  käyty neuvomassa  ja 
nassa ympäristöasiois 
ylätoimikunniHe  on tie- 
projektista,  sen työstäja  

Tlenvarsjeq, rokennusen  go  kyiflien ulkonåk  
Selkeä ongelmakohta tieym-
päristössä ovat huonokuntoiset, 
usein perikuntien omistamat 
rakennukset  ja rakennusiyh 
mät.  Niiden maalaaminen  ja 

 kunnostaminen vaikuttaa posi-
tiivisesti  koko lähimaisemaan  

Myös monet yritykset levit-
tävät tuotevalikoimansa tien-
varteen,jolioin  koko  yrityksestä 

 jaa  epämääräinen suttuinen 
vaikutelma 

Ongelmakohtana tieympa-
ristössä  ovat myös kaikenlaiset 
ylimääräiset mainoskyltit  ja 
opasteet,joita  on  siroteltu  sinne 

 tänne. Ne ovat tietysti tiettyyn 
rajaan asti tarpeellisia ohjaa-
maan asiakkaita yritykseen, 

mutta niiden ulkoasuaj a  sijoi-
tusta kannattaisi monesti miet-
tiä vähän paremmin. 

Hokkuille  Suoja-alu 
fienvorsiin  
Suurin  osa  läänin tieympäns 
töstä sijoittuu metsien keskelle 

 ja luonnonympänstöön  Täältä 
maiseman huonontajina ovat 
usein hakkuutja niiden yhtey-
dessä toteutettu liian raju met-
sän uudistaminen. Erityisesti 
ulkomaisten matkailijoiden  on 

 vaikea ymmärtää, että kyseessä 
 on  "normaali" metsän uudista-

minen,  jos  jälki näyttää enem-
mänkin metsän raiskaukselta 

Metsien hakkuissa  tulisi jät-
tää teiden varsille suoja-alueet 
sekä suosia muutenkin pehme-
ämpia metsän uudistamjsme 
netelmia, jolloin maisema säi-
lyisi siedettävänä hakkuista 
huolimatta. 

Yksiftälnen ifia  

Itä -Suomi on  perinteisesti ollut 
maidontuotantoalue Täällã 

 on  ollut pieniä maitotiloja erit-
täin paljon  ja sen  seurauksena 
maitolaitureitaja -pöytiä  on  ol-
lut joka nurkalla. 

Maitolaitueits onjo  poistet-
tu runsaasti  ja  jäljellä olevat 
ovat Suurimmaksi osaksi huo-
nokuntoisia Niitä tulisi kui-
tenkin säilyttää todellisina  ja 
aitoina muistomekeinä  men-  Yksittäinen maatila  tai  asuin- 
neistä pienti lavaltaisjsts mai- 	rakennus voi monesti tehdä  pal - dontuotantoajoista. 	 jon tiemaiseman kohentami -  

seksi. Katselemalla pihaa ui- 
kopuolisin  silmin voi sivuuttaa 
kotisokeudenja  havaita monia 
asioita, jotka voivat vaikuttaa 
lähimaisemaan  negatiivisesti. 

Huonokuntoinen latu, vi- 
nossa oleva postilaatikko tielle 
näkyvä romukasa voivat olla 
niin tuttuja omille silmille, et-
tei niitä edes koe häiriötekijäksi. 

 Sen  sijaan jokainen ohikulkija 
 on  voinut kiinnittää niihin huo-

mionsa. Näiden häjritsevjenasi 
oiden koijaaminen voi usein 
olla pikkujuttu, joka ei välttä-
mättä maksa yhtään markkaa. 

Mikäli ongelman korjaa-
miseksi ei omasta mielestä ole 
kuitenkaan mitään tehtävissä 
voi asian ehkä peittää ohikulki. 
joiden silmistä aidalla  tai  vaik-
kapa puu-  tai  pensasistupj5 

 la.  -  KAN  
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Pe#oen 

Oapc*stoosukasft,he,pommi, teivoisie - 

PO$Nookod5s voIapÅrq 
Tievarsien  tilat  ja  omakoti- 

talot saavat ympäristöasiois 
llmettã itään  -projektin  aikana 
neuvoja  ja  apua maaseutukes-
kukselta. Tarvittaessa  projek-
tin ammattihenkjlöt  käyvät pai-
kan päällä opastamassa veloi-
tuksetta. Myös maaseutukes-
kuksen vihersuunnitte1upale 
lu  on  tienvarsien asukkaiden 
käytettävissä tarjoushinraan 

 projektin  ajan. 

Moisemanhoito pitkäjän
-teistä työtä 

Kolmivuotisen projektissa ei 
yhdessä vuodessa tehdã ihme itä 

 ja  muutenkin tiemaiseman pa-
rantaminen  on  pitkäjänteistä 

 työtä, jossa lopufliset tulokset 
 on  nähtävissä vuosien kulut-

tua. Kuitenkin  jo  viime kesänä 
kulkijaa  on  ilanduttanut tiepii -  

nn  monet parannustvöt, autioj-
tuneen talorähjän purkaminen 

 tai  vaikkapa yksittäisen  maj-
tolaiturin  kunnostaminen.  

On  tietysti mandotonta ero-
tella yksittäisista kohteista nii-
tä, jotka kohennetaan Ilmettä 
itään  -projektin  vuoksi  ja  mitkä 
olisi joka tapauksessa kunnos-
teflu projektista huolimatta. 
Kuitenkin asian esilläpitämi-
nen laskee "kynnystä" tarttua 
työhön  ja  tässä mielessä erityi-
nen projekti puolustaa paik-
kaansa. Itse kukin voi tarkastel-
la  projektin  tuloksia ajelemalla 
Pohjois-Karjalaan päin  ja sil-
mäilemäjlä tiemaisemia  tar-
kemmin. 

YRJÖ  PIIRO/NEN 

 P-KdomoQsetJ?L*eE  
(Yrjö Piéroinen fomiillmettå,tn 
-r,ojektinjohtajöno) 

Rajut  hokkuut vaiku 	maisemaa,,  vuos&au, 

l7envarsipeh'ojei, metsifrksessa kufttuurimaisemoköyhy 
KOTI  12/93 



utå MIwUI. Ahonkylån ky1ätolmUrunna  uusi 

•'b 

ii  epilli k 	 käytin..  °bflnstilUfl simw 	Yovat  olla S*ljoui ihmettä aukslJi 

Saako tukea saiopelloille vai 
tamaan aaenieft  nun,  että ympä- 
ristönhojto koeuajsji 	itsestään- pitääkö maisemapeltojen olla 

tienviaillä,  Tapio Naiuna, 	tie- 
Sel%)ytenlL 

dusteli.  - PlittAjien  mukaan  ra- 
aole,  mutta  sluss 	kl  KönOses 	uusi  

fflCflVOal -thkuk • 	L  pu  teenjOi itaja  fln, 	tien teiden varsille  ja 
vwt vazoecasa  muualle  -jos  ra-haa enää  on,  Plirolnen  näki. 

-  Kuka jakaa varoja paikathsel
-la  tasolla? Sakari Tikka kyseli. 

Piirojnej selvitti rahanjaco ole-
van maa linkejy,pj  ja maakuntaliinojen  vastuulla 

Muutoin  Piimisen alusjs ei 
herättänyt kyselyja.  Pari  isäntä- 
miestä pyörittei päätään tukirnar-
koita kuullessaan, selvä epius.. 

 ko  niiden saamiseksi kuvastijj  il- 

Mattiseolabdessa  kertoman 
tavoin Yrjö Piiroinen kehotti ky-
läläisiäaseUauttun ulkopuo-
lisen osaan  ja  tarkastelemaan 
ympäristöään vierain tavoin. 
Tvieria, tehottomj 
mainoksjst  )a  pellot  täyttåvjsij 
pusikojsti pitäisi päästä eroon, 

 sen  sijaan  tt  vinajsekj kiyviä 
maitokoppeja  olisi hyvä pitää yllä  la  etenkin tielle näkvvis raken- 

Kylille ioknkyiaimen vajot .. 
 ta  sitten muuttanut Kalevi Könö-

nen Valittiin ky1ä1Oiiikm.s 
uudeksi puheenjo jaksi Silee-
riitä jatkaa Tiina Nivajaivj  ja  va-
rapuheenjohtajan paikalle valil-
Uin  Jukka Räsänea  Mainittujen 
lisäksi johtokunta koostuu Jouko 
Lehtosesta, Sakari Tikasia,  Kirsi Vänskäst,  Unto  Antjkajse 
Marjat:a Hattikaisega,  Eeva lii-
likaisesta, Asmo Variksesta  ja 
Marjat:a Lihavaisesta.  

Vuosi okous hyväksyi viime 
vuoden tilitjatoimifa.tomuk. 

 sea  Tämän vuoden ohjelmassa 
 on  ainakin perinteinen  iitienpäi.. 

vijuh aja  kesiretkj lähistöllä ole-
valle almajaile Yhtenä idear 
esitettiin l'siojumpan saaminen 
koululle-. siihen voisivat osalla- tus  niin naiset kuin miehet. Kylä-
toirnjkwfla selvittelee asiaa, ku- 
ten  nivc  1ç,p'-  ' 	 - 

Ahonkyläläiset  kuuntelivat vaitonaisina  Yrjö  Pliroisen viesn: 
:•• 	 4l .'  "EU-tuet onotettavá,  

jos  niitä  adaan! 
:- 

Ahonkylän kyläkokouksen 
 väki  oil  hieman huolissaan, 

onko kylätolminnasta tulo6-
sa  yhtä hiljaista kuin  harva-
lukulnen  kokous väki  oil. 

 Keskustelua ei herättänyt 
edes vierailija YrjP11ro&n 
alustus tienvarslmalsemjen 
hoMKahpuhsapai.' 
'viteltiin maanantai-illan ke-' 

 Ha,  joka  lie pysyttänyt  kylä-
läiset turvassa neljän seinän 
sisliL'  

ilmettä itään  -projektin vetäji 
 Yrjö Piiroinen käväisi  jo  toista-

miseen Liperissi kertomass.a, 
millainer vaikuttis tienvsrsimai-
semilla  on  ohiloilhjun.  Mat- 
se  kaen  jälkeen 

 EU-neuvottdut  ovat edenneet, 
mistä  P  saikin lisää  k&-
rottavaa Ahoakylissi. 

-  Emme ole vielä mukana 
EU:ssa, mutta  jos liutymrne 8ii-
ben,  ei Pohjois-Karjalakaan saisi 
jäädä kurnuttamaan paikalleen. 
Täälläkin  on  hyökäfiivä tukien 

 saamiseksi,  sillä jos  me  emme 
niitä saa, ne menevät jonnekin 
muualle, Piiminen vakuutti. 

Aivan vume viikkoina  on  val-
kufl kue. 

luÄ 'SI  niin.  rnaValouden 
yn 	 at2a Piu- sen  mukaan aikoiniks 	aina- kin  on,  että tuki keskittyy kult-
tuurimaisemien hoitoon  ja Iucn-nonsuojeluun. -  Kanden vuoden 
takajsessa  EU-asetukscssa  sano-
taan, että tukea kohdistetaan  my 

 sellaisten tuotantomenetel.mjen 
kehittäxmin, joillakuj.mi.. 
semaa  ja  luontoa  on  mandollista hoitaa. 

Lisäkj  tukea suu1ma 	kom- 
pensoimaan Viljeliyijd tulojen 
aienemjst 

-  Tukea voi saada lanfloitteiden 
 ja kaSvinsuojaluajj  vähen-

tämiseen, luomuviijelyyn  vilje-
lYsmaanmuuttanilseksj laitumek-
si  sekä lamrnas-  ja nautakarjatj 
heyden alentamiseksi  Lisäksi 
tueta Viljejemäm maata.. 
lousmaan kunnossapitoa, viher. 
kesantoja., luonnon virkistyskyj. 
töä sekä kaikkien edellämajnIt.. 

 jan  koulutusta, Püroinen listasj. 
-  Suomelle esitetään  840  mil-joonan  markan  tukea, mikä nile-lestänj  on  mittava osuus. Eri asia 

sitten  on,  onko kyseessa  vain  neu-votteluajan  peli. 
Tukea voisi saada joko koti- 

eläin-  tai  pthta-alayksi1c  koh-
ti. luen maksjmjmvaihte  
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b-in  myös uusi pulteenjolmija.  Es 
 vuonna pidetcavassa ky  tak Okoiik 

smal  voidaan tarkistaa pOytalit 
ja.sia,  etta  95-9ö puheenjohta  
haetaan  Pusomäen puolelta 

Kyläcoimikuntaan valui1. 
muutamia uusia tulokLuit. jrvr 
loutukuniaan kuuluvat  ni  At- 
Räsänen, Taisto Kcatetajnn 
Ruuska, Jussi Jaakkola  Per 

 Koistinen. Pitjo  Koljonen,  P. 
 mo Puparu'ien,  Rain-as Westrr,j; 

 Teija Hysannet,  ja  Päivi  Kuus. 
lamen. Molempien kylien aJue 

 ta IOutsikunjiasa  on vuaj jasenti  Lahes ilmtselva  on,  että 
sieras tulee taloon  tietÄ  pit-
kin. iinpa  se nÄkymä.joka 

 tien loppuessa ensiksi  sie. 
raais silnsaas pistäa,  antaa 
mieijkuyan  talon  hoidosta. 

Menngjnkö teille lantaka. 
 san  tai  aitan taakse heitetyn 

rornutajan ohi vai tuleeko 
ieras slistjn pensasaidan 

sierta punamultaLsen aitan 
kupeelle' 

Ilmettä itÄan -tie%mparis-
toprojektin vetåjä Yrjö PIl-
rolnen antoi muutamia  vink-
keja kaunhimmatavmp.is 
lösta 1artisenIahtjpw.. 
ki -kyiakokous  

Tien'. azer  toimivat suomalais-
ten ka'.-ntikome  nun  toisilleen 
kuin ulkomaaJaisita kutkijotUe. 
Kuminaljiae, tienvamien kaazo-
paikat eival mielltä kenenkään 
silmaa. }lnpanszä(aeto4sen ne saa-
Vauslekmam Silti  vis-
k.attua  romua osuu silmään joka 
pitäjassa. 

ilmettä itään  on kolmiviiotjnen 
 projekti, joka paneutuu enryise

-ti tienv3J'simmj,  Projektin 
seuja Yr-jo Purousen  Pohjois-
Kaijalajs  Peta  cur keskuksesra 

 antoi mn ahielaisijie  ja  pa -
roinäketaisdk vinkkeja, millaj

-Isen  siisti ympanstö voisi olla. 
Parhaimmillaan pienelkm yksi-
tyiskohdat saaval aikaan mieli-
hsväa 

Jokainen menetetty pelto  on 
massenahan Yeensa näissaon 

 kyse lanteisiä, joita ei voi kä,itäa 
maataloigjes  ja  niinpä niiden 
annetaan pvsikoirsj. Peltojen  pi-tanunen  pellon näköisina toisi 
maisemaln  ta  peellsta  vaihtelua, 
Pürothen näki. 

- Tovovastj  jo Wuvuosina 
 on maJidoU  saada rahaa  maj-

emapeko,h  kuten Euroopan- 
sa  Nykyisin  on  jo nsandothsta 

 saada varoja suojeltuilun  ja  eri-
tyisen arvokkaiden kuIftuunjai 
seinien hoitoon.  

Kyl kokousväki  hieman  hy-
rnähteli ajatukselje  että maine-
flispeltojaotkemt,aJ5j 
kopa Pob  s-Karjala löin 
sellaisia Inaisenua että aiiden 
hoitoon mhailappus, jaenaisijn 
ksaja toinen arseti. 
S.amaien hymyilya heratti  aja-

tus. enä metS$fläfl5iseen saattaisi 
ia_ada tukea jopa kynimeniatu-
hansia. Metsi,tamjses ollaan 

 kaiken  kaikkiaan menossa siihen 
suii_ntaa.n  etta tienvamille Jacet-
taisiin susti puus-yÖhs-ke.  jonka 
vos poistaa tammikon vakiinni-
misen jälkeen. 

Maisemapeltoina  toimivat 
myös luonnonku  set kedot, 

 jollaisia siime vuosina onjo voi-
tu  ihastdlla Silmänijoria ovat ol-
leet myös auru1gonJtukJ  ja hu-
najakukkapeliot, 

Yrpo Puroineri  näytti kuvusa. 
mikä ero  on hoidetulla  ja rähjällä 
ladolla.  Tai pihapiu'jlla.  johon 
tullaan lanialan  tai sievan  aitan vjei-t.a. Ensjnusaainen hahmotti5 
pihapiu-isrä lyö usein lählemati& 

 man  kiinan tulijaan. 
TIenvarsiympanstös,  voi 

huolia pitää myös postilaatikon 
 ta. ajdossta ja  paikoin vieli  maj-

tokopeistakin. Kyläkokouksessa 
paatenunk_ut  ottaa  vinkista vaa

-rim  ja  kesän tullessa kurinosija 

ainakin kaksi tienvarrella sijan-
sevaa rrlaiiokcippia  

60  krnTh  ei 
tarpeellinen  

Kylaiotmikunta  oli pyydetty 
ottamaan kyläkokoukjjji 
mandollinen nopeuden aleniatni-
tien tieosuudelja Puronsäki -  NI-vankangas. Tien  varrella asuvilia 
oli  tullut vajinä(51a. ena bella  aje-
taan liian lujaa. 

Kokouksessa olleesta  vaCuA  
moni oli srlj kannalla, että no-
peuden alentaminen ei poikia on-
gelmaa Nopeusrajoitus ei tehoa 
niihin, jotka sotaa  ja lunta  tiellä 
lennattävät. Kyse  on muutarnas-
Ukaahänstajoldtavaj kylalla 

 varsin hysin  tunnetaan. 
Niinpä ky l5køkousevi kylä-

toimikuntaj ettei  sen  kannata 
ryhtyätointunoopeuamjo,n 
saam seksi Todellisia tarvetta 
rajoitukselle ei nähty olevan. 

Piinapenkki  SUJUI 
leppoisasti  

Kokouksen Punapenkiksi ni-
metty asaakohta - henkslövalin-
nat- sujui iässä kyl1koko,jk, 
harvinaisen 5upsikk.aa. Suju-
suuita pohisti kytuounikw. 
esitys, että puheenjolijajuus  kas- 
taisi kaksi vuotta kerallaanja "alh-
tuisi sitten toiselle kyläpuol iskOl-le. 

Nünpä  entisestä puheenjol. 
ja_sia Pekka Vepsälajsegä leivo,- isänsä &rton  ja i' 	Sallan syItä ahkerastj kulurnanut PihIa edusti Mat1isenjaht-ipurom ak i  kitakoko.ji3  nuorista sukupolsea. 



me fl  -proje  
Toiminnassa etenemistä 

Ln.ss,s Kuiju  

Ilmettä Itään -projekti 
 myötät uu  lessa  

• 	

'' 	,.,:- 	,.: 	 .. 	.  

4.kç 	 .1  , 	__ 
';" 	

-)  2 	:a1 	,. ..,*',,- 
Peltojen  liäviäniinen vaakuitaa kulituaarsma,.cs'maan 	 Moeg hirvmpäri -isön  /eäirioieksjai  osat  .sellssi,tia,  toes  köyhdytiärdsgj  ja  samalla  rca-scam 1-von/Olja', b.aioasai 	 niihin  jonkimprojelais, yhla'yde.c,cä "s'issioraan s's,jA-isiia., nkyvsga 	

llul,nwfga%'usja  lås-keönrpussss,ikjn vuiiisssis,mj,,en alI,,,s.sie,, 
asenfrj.cjjn 

Odotettavissa myönteisiä muutoksia 
1/miina  alaan  -p's'jtikism ania:g,uls. 

• 	 ltmet*2  Ihan -projekil  
'993  -  390 0,, I 	•  I 
'995  ...  3201.,,  

Pohjois-Kai-jalassa  on  muutaman kuukauden 
ajan tehty tehostettua ticympäristön  paran-
tamistyötti Iirnetta  itään  -projektin  myötä. Vaik-
ka läänin tieympärtaiöt ovat pääosin hyvässä 
kunnossa,  on  siellä täällä nähtävillä Jotakin 
vähemmän mieliyttävää. 

Koska Pohjois-Karjalassa  on  runsaasti met-
siä, joiden hallil tiet kulkevat,  on  suurin  osa 
iemaisemlsta luonnonympärislössa.  Näissä 

suurin ongelma ovat tiehen asti ulottuvat rajut 
hakkuut. jotka vaikuttavat maisemaan vuosi-
kausia. Näitä  on  erityisesti ulkomaisten turis-
tien valkea ymmärtää, koska alueet näyttävät 
muokkauksen jälkeen vähintäänkin raiska-
uiita. Onneksi metsien raskaasta  u misimisesta 

 ollaan luopurnassaja varsinkin teiden låhistöfliä 
tulisi ottaa huomi000n myös malsemalliset 
tekijät. 

Selvimmin  ja  runsaimmin halriötekijOita 
näkyy kuitenkin  kult tuurimalsemassaja ihmis

-asumusten lAhistOillA. Epäkuntoiset  ja  maa-
laamattomat rakennukset sekä romutja roskat 
ovat tuikitavallisia pohjoiskaijalaisessa ympä-
ristössä. Myös postilnatikoissa  ja  maito-
laiturcissa  on  paljon korjaanmisen varaa, Yrityk-
sillä  on  paikoin paha tapa levlttäytyä tuottelneen 
ln tavaroineen laajalle ympäristöön, Jolloin  sot-
kri  Ja epäjärjestys  näkyy kauas tielle. Oma 
lukunsa ovat erilaiset tarpecitomat  I?) malnok-
set  ja  kyltit, Joita  on sijoilellu  sinne  tänne 
teiden lAhistöille. 

Maiseman kulthuuriarvtg kunniaan 

Merkittävä matsemallinen ongelma Pohjois- 
Karjalassa  on metsiityvät  ja puslkoituvat 
peltoalueet,  joita täällä  on  todella runsaasti. 
Peltojen häviäminen vaikuttaa ku lttu urimaise-
maan köyhdyttävasti  ja  samalla esi-isien 
työnj*ljet katoavat näkyvistä. Erityisesti  tie- 
maisemassa pellot  Ja  niityt tuovat ohiajajille 
miellyttävää vaihtelua  Ja  varsinkin vanhojen 
vaarateiden maisemalliset arvot perustuvat 
hyvin pitkälle kulttuurimaiseman peltoihin, 
nhlttyihin  Ja  rakennuksiin.  

Monet Ueymparistön hälnötekijat  ovat sellai-
sia,  etta  niihin ei Jonkun  projektin  yhteydessä 
voi suoraan vaikuttaa. Huomattavasti tärkeäm-
pää onkin valkuttaminen ihmisten asenteisiin, 
jolloin huoliteltuja viihtyisä tieympäristö koe-
taan tärkeäksi  Ja sen  myötä  sen  eteen ollaan 
valmiita myös tekemään työtä. 

liimietiä ItLait projekil  ou saantil khdisiässS htio 
niiota varsin nmt,kavas(i.  Maakunnan lehdistä  ou 
ISliäuu miiruIlmessä löyiyriym toisiakymmenlä juitua 
jssknyksin  projektista irhiyjä  tai  muuten merkittäviä 
mainintoja. Tutusi tui,nnw keväällä  Pauli Aroian  kans-
sa täuiiä,i kesäiu kohteisiin. Kävimme Kiteen  ja  Joen-
suun. osin myös ilomantain Qemeslariptirin alueilla. 
Teimme havainumoistaunme hyvin, hyvin epävlrallisla 
niulsi lIiMaa. Tieurwstareigta Sakari Kakkisen, Martil 
Leppäiieirja Esko Kovaarn kanssa kävimnmeyhdes. 

 sä tulkaileniassa  tämän kesän kohteita. 
Harvennettavas puustoa  leytyi  jonkin verran, ei 
milenkaan hävetläviin paljoa. Harvennukset alkoi 

 vat rivakasil  jo  aiktikesäli,j. 

Emasi lotukoknusas vietetfv.järs  Suomea Partlo 
lakiin, stiurjuililaaui liitiyy l'oiku94 -tapahluima. 
Siinä  15 000 20 000 partioialsla oval 30 - 50 
twu,gei, .ylinii,tä iauanlaipäiväflaJaflei'fta1ss, liisså 

 ja telul4vissi  Pohjois-Karjalan läänin alueella. 
Yhieisöiiiä, yrilykailla  ja  kenellä tahansa  on nihdol 
lisuus  ehdottaa ryhmille tehtäviä  Lai nmuit.a iapatilu. 

 lilla.  Myös Ilmettä  has,,  -projekti yrittää houkutriis 
pariioiaisayt,,,,ia kohteisiinsa.  Parin tlenwstaripliri,, 

 kanssa onjo ollut puhettaJonkl,,kiisen lapahiunusum 
järjeaLäl,iisesijt. 'l''6,u iiaäksl lai vaihtoehdoksi aovei 
Uivat hyvin uimyös vaikkapa tiemestaripliri,u  Lai  lyö 
koumeklen  Call telyt avuisuuieui  ovien tapaan.  Lai rauni 
v.'siavai tapaiituii,al.  Syksyn tapaauuiisissa aaa,,u  
rim  vanuaaiski,i  jo nielko lanakkas tunlumaa sillä. 
lhsileii triloksellisesil  projekti  on kaynnialynyt. 

Tässä mielessä projektissa ollaan oltu yhtey-
dessä kaikkiin Pohjois-Karjalan kylätoinmikun-
tiin,Jotta niiden piirissä otettaisiin huomioioon 
myös tieympäristöasiat, Kylätoimikunnissa  on 

 asiasta käyty tarinoimassa  ja  tulevana syksy-
näkin järjestetäAn tleympäristön tiimoilta lu-
kuisia tllaisu uksia. Kuntien rakennus-
tarkastajllle  ja tienvarslen  yrityksille  on  lähe-
tetty Ueympäilstötietoa, Myösyksittäisille maa-
tiloilie  ja asuintaloille  teiden vierustoilla  on 

 jaettu tleympärlstötiedotetta  ja  näissä  on kãyty 
 myös paikan päällä keskustelemassa  Ja  opas- 

Lamassa, 
Tiepiirl  on  projektin  myötä myös tehostanut 

toimintaansa tieympärlstön hoidossa, vaikka 
tiepiirin omat alueet ovat tähänkin asti olleet 
hyvässä kunnossa.  

Projekt  in  tulosten tulisi näkyä tulevina vuo-
sina tieympärlstön parantutnisena, josta esi-
makua antavat  jo  tänä vuonna tapahtuneet yk-
sittäiset rnaisemankohennukset, 

Yrjö  Piiro  isen 
 projektia johtaja  



OIkE4 POWU  OR  

O(EA TARkOI1TM  AINA  JOTAIN  ELAVA&  JOLLA  ON  MRkIWSTA,  JOLLA  ON  VO$MM WJU1TM AStOITA - W.XflO(SEN VOUMNA 
.. 	 ..  S.  

ILMETTA ITAAN 
 

'Ilmettä itään'  on  pohjoiskarjalairten  kolmivuotinen 
ympäristöprkti  joka pyrkii parantamaan  lieynipä-
rislöä,  kulttuurimaisemaa sekä asuintalojen  jo  moatilo-
jen lähiympäristoa  läänin alueella. PTojeklin taustalla 
ovat Pohjois-Karjalan Tiepiln  ja  Mooseutukeskus.  
Konkreettista työtä  projektin  tavoitteiden toteutumisek

-si  tekevät  kunnat,  kyläloimikunnat, liepiki  sekä  lukul-
at  yksittäiset asukkaat  Jo  macblat.  Myös  O&ea Po&u - 

 94  osanottaille  tarjotaan  mahclallisuus  osallistua  I- 
ympäristön  porannustyöhön.  
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