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Hanke lyhyesti 
• tavoitteena on kehittää ja edistää 

• kulttuuriympäristöön perustuvaa yrittäjyyttä
• nostaa maaseudun arvostusta asukkaiden ja maanomistajien kanssa 

arvokkailla maisema-alueilla

• Maiseman hyödyntäminen, maisemasta ja kulttuuriympäristöstä nousevien 
arvojen hyödyntäminen ja tarjoaminen yrityselämälle 

• Maaseudun tuottamien arvojen esille nostaminen 
• Arvokkaiden maisema-alueiden (V, M ja RKY) imagon nosto ja 

positiivisuuden herättäminen alueita kohtaan
• Alueen asukkaiden ja yrittäjien herättäminen, kannustaminen sekä 

innostaminen oman elinympäristönsä ja elinkeinojensa kehittämiseen
• Herättää näkemään ja hyödyntämään mahdollisuudet
• Muodostaa alueista verkosto ja yhteinen brändi ja hyödyntää sitä mm. niin 

kotimaan matkailussa kuin ulkolaisten matkailijoiden houkuttelemisessa



• Ostopalveluna hankkeeseen hankitaan lisää matkailuverkosto-osaamista 
ja viestintäosaamista

• Lopulta alueet muodostavat keskenään brändin ja arvokkaiden 
maisema-alueiden välisen verkoston

• alueet vierailevat toisissaan, ja sparraavat toisiaan, toisen 
mahdollisuudet herättävät näkemään mahdollisuudet myös itsellä

• alueet viestivät aktiivisesti, muodostetaan hankkeen sisäinen some-
kanava, missä eripuolilla toimivat hankealueet voivat vaihtaa ajatuksia

• Hanketta hallinnoi Maa- ja kotitalousnaisten keskus 

• Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat alueellista 
toimintaa

• Hankkeen rahoittaa Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset

• Mukana Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme 



Hankkeen pilottialueet

ITÄ:  
• Pernajanlahden ja Koskenkylänjoen kulttuurimaisema, valtakunnallisesti 

arvokas, 

• Loviisanjoen ja -harjun kulttuurimaisema, maakunnallisesti arvokas. 

• Jokilaakson ja merenlahden kulttuurimaisemaa, laajoja yhtenäisinä 
säilyneitä viljelyaukeita. Jokivarressa tyypillisiä keskiajalta periytyviä nauha-
ja ryhmäkyliä. Suuria kartanoita 1500-luvulta. Ruukkeja ja sahateollisuutta. 
Merenkulku ja vesireitit. Saaristolaisasutus. 

• RKY-kohteet: Fasarbyn kylä, Koskenkylän ruukinalue, Malmgårdin kartano, 
Michelspiltomin rautatieseisake, Pernajan kirkko ja pappila, Sjögårdin 
kartano, Tervikin kartano, Tjusterbyn kartano. 

• Pernajanlahden luonnonsuojelualueet, Pernajanlahtien ja Pernajan 
Saariston merensuojelualue, Natura



Hankkeen pilottialueet

LÄNSI: 

• Inkoon saariston kulttuurimaisema, maakunnallisesti arvokas maisema-
alue 

• Barösundin väylä (RKY), 

• Stor Ramsjön luonnonsuojelualue (yksityinen), Rövassin lehto, Elisaaren
tammisto, 

• Saariston luotsi- ja kalastaja-asutusta merkittävän väylän varressa. Hyvin 
säilynyt, yhtenäinen saariston kyläkeskus. Saariston vyöhykkeisyys. 
Runsaasti muinaisjäännöksiä. 

• Lähellä Fagervik ja Kuninkaantie sekä Stor Ramsjön luonnonsuojelualue



Muu toiminta 

• Meillä on mahdollista tehdä 10 infotilaisuutta muualla Uudellamaalla 

• Voi olla maisemaviesti – olisi kiva saada kulkemaan läpi Uudenmaan, 
lähtee nyt Isnäsistä 27.5. ja kiepsahtaa läpi Loviisan ja siitä eteenpäin

• Voimme tulla pitämään erilaisia luentoja tai tapahtumia maisemasta, 
ja ruuasta 

• Retket Hämeestä Uudellemaalle ja toisinpäin



• Verkostoituminen

• Hyödyntäminen, 
alueet toimii ja 
tuottaa ja viestii

• Ideoiden synty• Herättely, 
ärsykkeet

Infot, 
työpajat, 

2019

Ideointi

2019

Yhteydenpito, 
brändäys

2019-2020

Tapahtumat, 
testaus,

2019-2020
Ruoka,maisema,luonto, 
-> tuotteet ja palvelut

Arvot: maisema, 
historia, luonto 

Mahdolllisuudet: arvostus, 
yrittäjyys, tontit, asukkaat, 

palvelut, elinvoima, 
yhteistyö

Elinvoima, verkosto, 
säilyminen, 

houkuttelevuus

Kylään maisemaan!





Keskeinen toiminta on aktivointi ja viestintä 

• Hankkeessa keskeistä on aktivointi

• Alueille ei tuoda tietoa valmiiksi, heitä autetaan sen löytämisessä 

• Ideoita ei anneta valmiiksi, heitä autetaan niiden keksimisessä 

• Viestintään ohjataan ja tuodaan vaihtoehdot tietoon

• Hankkeen toteutustapa on hankeosallisia aktiivisesti osallistava, mutta 
heitä työssään tukeva

• Kaikki hankeosalliset saavat syntyvästä verkostosta toimintaansa 
lisävoimaa

• Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla 
ideoita ja suunnitelmia työpajoissa ja paikallisissa tapahtumissa 



Viestintä 
• perustetaan kaikille avoin somekanava, missä alueet voivat markkinoida ja 

viestiä toiminnastaan: videoklipit raportointi, maisemakuvia, tapahtumakuvia, 
kuvia työpajojen tuotoksista / hankkeen tuloksista ja tapahtumatiedotusta

• Viestintätyöpajat Uudellemaalle ja Hämeeseen tulossa elo-syyskuussa

• https://www.facebook.com/kylaanmaisemaan/?ref=bookmarks

• https://www.instagram.com/kylaan_maisemaan/

• Some-kanavat jäävät elämään hankkeen jälkeen

• Laajempaa viestintää toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten keskus 









TYÖRYHMÄN IDEOINTIA 


