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Valokuva: Alpo Hassinen

“Karlands-hanke edistää parempaa maankäyttöä, luonnonvarojen hallintaa ja yhteistyötä”
KARLANDS – kestävät karjalaiset
maisemat

Tavoitteet

Tulokset ja jatkotoimet

Luodaan avoin paikkatietojärjestelmä (ArcGIS) luonnon-

Luodaan avoin, verkkopohjainen paikkatietojärjestelmä

KARLANDS – hanke tukee ja kehittää alueiden ja niiden

varojen ja niiden hyödyntämisen, luonnon moni-

(GIS) tarjoaa ajantasaista paikkatietoa rajat ylittävän yhteis-

luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoi-

muotoisuuden ja luonnon virkistyskäytön seurantaan,

työn ja luonnon kestävän käytön kehittämiseksi (esim. metsä-

suutta Karjalan tasavallassa sekä Kainuussa ja Pohjois-

suunnitteluun ja esittelyyn Mujejärvelle ja Kostamuk-

talous, bioenergia, matkailu).

Karjalassa.

seen Venäjälle sekä Ilomantsiin, Lieksaan ja Kuhmoon
Suomessa.

Uudet työkalut mahdollistavat helpomman alueiden
inventoinnin, suunnittelun ja seurannan.

Päivitetään luonnonvara- ja luonnon monimuotoisuustiedot
kaukokartoitusmenetelmin.

Rajan ylittävät maisema-aluesuunnitelmat helpottavat
tutkimusalueen kehittämistä ja tarjoavat vaihtoehtoisia

Arvioidaan luonnonvarojen käytön tehostamisen vaikutuksia raja-alueella käyttämällä erimerkkeinä erilaisia arvoketjuja (esim. luontomatkailun ja bioenergian tuotannon
kehittäminen, metsätalous).

ratkaisuja luonnonvarojen kestävälle käytölle.
Rajat ylittävän yhteistyön ja kommunikaation mahdollistava viestintäalusta sekä uudet toimintamallit
helpottavat osallistumista yhteistyöhön ja toiminnan

Luodaan alue-ekologisia suunnitelmavaihtoehtoja luonnonvarojen käytön, biodiversiteetin, luonnonsuojelun, ja luon-

jatkamista hankkeen loputtua.
Tule mukaan KARLANDS-yhteistyöhön!

non virkistyskäytön optimoimiseksi tutkimusalueella.
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