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1. Tiivistelmä
Asukkailla ja maanomistajilla on mielenkiintoa ja tahtoa kunnostaa rantoja, mutta heiltä puuttuu tietoa, kuinka
lähteä liikkeellä ja kuinka käynnistää hankkeita. Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeessa kehitettiin
pilotoinnin kautta muunneltavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää, kun rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toimintamalli syntyi kuudessa maakunnassa toteutettujen erilaisten kunnostuspilottien kokemuksella ja testauksella. Pilottikohteista kaksi on merenrantaa: Taivassalo, Helsingin kylä (Varsinais-Suomi) ja Merikarvia, Riispyyn kylä (Satakunta). Yksi piloteista oli joenrantaa: Kyrönjoen kolme kylää joen rannalla (Etelä-Pohjanmaa) ja kolme piloteista oli järven rantaa: Liperi, Riihilampi-Reilampi -alue (Pohjois-Karjala), Nurmesjärvi, Kangaslahden kylä (Pohjois-Savo) ja Loppijärvi (KantaHäme). Kullakin alueella oli omat erityiskysymyksensä, joista on saatu käytännönläheistä ja hyödynnettävää tietoa
toimintamallin ja sen sisällön kehittämiseksi. Jatkuvuuden varmistamiseksi pilottialueilla on haettu alueellisia rahoituksia kohteiden kunnostamiseen.
Vaikka pilottialueet ja alueilla testatut menetelmät olivat erilaisia, kaikista nousi esille yhteisiä, rantojen kunnostusta estäviä ja hidastavia tekijöitä. Edelleenkään rantojen kunnostamiseen ei ole helppo löytää tietoa. Tieto on
hajallaan ja sen sisältö ei välttämättä avaudu niille rantojen kunnostamisesta kiinnostuneille, joille ylipäätään myös
vesistöjen hoitoon ja kunnostamiseen liittyvät aiheet ovat entuudestaan vieraita. Rantojen maanomistus on pirstaleinen ja monimuotoinen, mikä tekee rannan kunnostushankkeista usein haastavia ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on joskus vaikeaa. Rantojen kunnostamiseen on olemassa useita erilaisia rahoituksia, mutta rahoitusmuodot ovat vaikeasti löydettävissä ja eri rahoitusmuotojen käytettävyyden arviointi kohdekohtaisesti voi olla
vaikeaa. Samassakin rahoituslähteestä, kuten maaseutuohjelmasta, myönnetään rahoitusta erilaisilla kriteereillä
mm. kohteen sijainnista ja toimintaryhmien (Leader) erilaisista toimintaohjelmista riippuen. Asukkaat eivät siis ole
yhdenvertaisessa asemassa eri puolilla Suomea. Rahoituksen hakeminen on hyvin työlästä paikallisille asukkaille. Jos rahoituksen hakemiseen ei saa neuvontaa ja tukea, hanke voi jäädä toteutumatta.
Rantojen kunnostamisen kokonaisuus on jaettu toimintamallin lisäksi pienemmiksi, selkeiksi toimintamallia tukeviksi, taustoittaviksi ja selventäviksi osaohjeiksi. Näitä ovat Rannan kunnostamisen ABC, Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus, Rannan perinnebiotoopit, Rannan rakenteet, Rantametsän hoito, Ruoppaus, Ruoppaus- ja
kasvimassan hyötykäyttö, Suojavyöhykkeet ja kosteikot, Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen, Vesikasvillisuuden poisto, Vesistöntilan arviointi ja Vieraslajien torjunta.
Rannan kunnostusta suunnittelevien on helpompi tarttua ja ymmärtää pienemmät osa-alueet ja eri alueilla voidaan valita juuri sille alueelle sopivat kunnostuksen kohteet ja toimenpiteet. Kaikissa toimintamallin osissa on
otettu huomioon toimenpiteiden vaikutus vesistön tilaan. Toimintamalli on syntynyt yhteistyössä pilottikohteilla
saatujen kokemusten kautta ja yhteistyössä mm. vesiensuojeluyhdistysten, osakaskuntien, riistanhoitoyhdistysten, kyläyhdistysten, Vesistökunnostusverkoston sekä lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Toimintamalli on
tehty joustavaksi ja sitä päivitetään hankkeen jälkeenkin aina uudella kokemustiedolla ja hyväksi todetuilla käytännöillä.
Ympäristöministeriö on tukenut Rannat kuntoon -hanketta (5.6.2015-31.12.2016) ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta Raki-ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli
231 579,00, josta ympäristöministeriön julkisen tuen osuus oli 220 000 (95%) ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
ry:n yksityisen rahoituksen osuus 11 579 € (5%).

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet
Rannat kuntoon -hankkeen valtakunnallisena päätavoitteena oli luoda muunneltavissa ja monistettavissa oleva
toimintamalli siihen, miten rantojen kunnostusta lähdetään käytännössä suunnittelemaan ja toteuttamaan. Toimintamallin käyttö laajennetaan viestinnän ja markkinoinnin keinoin jatkuvaksi toiminnaksi koko maahan. Tavoitteena oli testata ja parantaa toimintamallia kuuden erilaisen pilottialueen kokemusten perusteella sekä laajentaa
eri asiantuntijoiden näkökulmaa käsittämään lähivesi- ja ranta-alueiden kokonaisuuksia. Lisäksi tavoitteena oli
saada toimintamalli käyttöön viestinnän, esimerkkikohteiden ja alueellisten rahoitushakemusten myötä koko maahan.
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Pilottialueiden tavoitteena oli testata toimintamallia ja välittää saatuja kokemuksia lopullisen toimintamallin kehittämiseen. Hankkeessa tavoitteena oli lisätä pilottialueiden asukkaiden, maanomistajien ja järjestöjen tietoutta ja
aktiivisuutta rantojen kunnostukseen ja vesiensuojeluun yhteisesti suunniteltavien kunnostuskohteiden myötä.
Tavoitteena oli myös parantaa vesien tilaa ja edistää ravinteiden kierrättämistä, parantaa maisemaa ja lisätä rantojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä sekä saada kokonaiskuva alueen mahdollisuuksista suojavyöhykkeisiin, kosteikkoihin, rantaniittyihin ja ruovikkojätteen hyötykäyttöön peltoviljelyssä. Näiden lisäksi lisätä rantojen kunnostamista tekevien urakoitsijoiden tunnettuutta ja käyttöä sekä lisätä erilaisten alueellisten rahoitusten hyödyntämistä
vesistöjen kunnostamiseen, rantamaisemien avaamiseen ja rantojen virkistyskäytön lisäämiseen.

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät
Hankkeesta, hankkeen koordinoinnista ja rantojen kunnostamisen toimintamallin rakentamisesta on vastannut
valtakunnallisesti Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ja Hannele Partanen, kehityspäällikkö maaseutumaisen ja
luonnonhoito 30.8.2016 saakka sekä Leena Lahdenvesi-Korhonen kehitysjohtaja maaseutumaisema ja luonnonhoito 1.9. alkaen hankkeen loppuun. Hankkeen valtakunnallisessa viestinnässä on avustanut viestintäpäällikkö
(vs.) Silja Varjonen ja hankkeen talouden raportoinnista on vastannut talouspäällikkö Tiina Elttula Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta. Hankkeen kuudesta pilottikohteista ovat vastanneet alueellisten Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten/ProAgria keskusten maisema-asiantuntijat pilottialueiden mukaan:
1. Varsinais-Suomi: Terhi Ajosenpää ja Katri Salminen, ProAgria Länsi-Suomi/ Maa- ja kotitalousnaiset
2. Satakunta: Sanna Seppälä 30.6.2016 saakka ja Terhi Ajosenpää 1.7.2016 alkaen hankkeen loppuun,
ProAgria Länsi-Suomi/ Maa- ja kotitalousnaiset
3. Etelä-Pohjanmaa: Riikka Asunmaa ja Marika Turpeinen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Maa- ja kotitalousnaiset
4. Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset
5. Pohjois-Savo: Sinikka Jokela, ProAgria Pohjois-Savo/ Maa- ja kotitalousnaiset
6. Kanta-Häme: Auli Hirvonen ja Katriina Koski, ProAgria Etelä-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset
Hankkeen paikallisina yhteistyötahona ovat olleet alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, joiden jäseninä on kuntia,
teollisuuslaitoksia, vesiosuuskuntia, maatalous- ja kalatalousjärjestöjä sekä osakaskuntia ja kalastusalueita.
Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä erityisesti kyläyhdistysten, osakaskuntien, Leader-yhdistysten ja alueellisten ELY-keskusten, maakuntaliittojen sekä kuntien teknisten ja ympäristötoimien kanssa sekä alueellisten metsästysorganisaatioiden kanssa. Toimintamallin valmistelussa on tehty myös yhteistyötä Vesistökunnostusverkoston/SYKE kanssa (Liite 3. Alueelliset loppuraportit).
Hankkeen menetelmänä oli kerätä kokemuksia rantojen hoitotarpeista erilaisissa pilottikohteissa ja toteuttaa erilaisia ja pieniä rannan kunnostushankkeita pilottialueilla sekä koota tietoa ja taustaselvityksistä suunnitteluun,
rahoituksen hakuun aina isompien rannan kunnostustöiden toteutukseen asti. Hankkeen lyhyestä kestosta johtuen pilottialueiden rantojen kunnostustoimenpiteiden vaikutusta paikallisesti ei pystytty vielä hankeaikana täysin
arvioimaan. Myös Pohjois-Karjalassa työ mm. järviruo’on peltokäytöstä jatkuu toisella hankkeella. Pilottikohteiden
toimenpiteiden edistymistä tullaan seuraamaan tiiviisti maa- ja kotitalousnaisten neuvontatyössä sekä neuvonta
tulee tukemaan pilottikohteita myös hankkeen päätyttyä mahdollisissa jatkotoimenpiteissä.
Kaikilla pilottialueilla keskeisinä työkaluina olivat osallistavan suunnittelun menetelmät, kuten kyläkävelyt ja -illat,
ja yhteiset suunnittelupalaverit ja maastokäynnit, joissa kuultiin alueiden sekä kohteen osallisten tavoitteita, toiveita ja mielipiteitä. Tiedotuksessa ja neuvonnassa käytettiin sähköisiä tiedotuskanavia, yksilö- ja ryhmäneuvontaa, luentoja sekä havainnollisia työnäytöksiä. Tarpeet ja kokemukset hankkeen eri vaiheista kerättiin jatkotyötä
varten. Pilottikohteista kirjattiin ylös rantojenkunnostamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.
Pilottikohteiden tulosten edetessä hyvät käytännöt koottiin tausta-aineistoksi rantojen kunnostamisen toimintamalliin. Toimintamallin osasia testattiin pilottikohteissa. Toimintamallia ja sen osamalleja muokattiin pilottikohteista
saaduilla kokemuksella.

4. Hankkeen tulokset
4.1 Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen
Hankkeen päätavoitteena on ollut luoda muunneltavissa ja monistettavissa oleva, käytännönläheinen toimintamalli rantojen kunnostuksen suunnitteluun ja toimenpiteiden toteutukseen. Tavoitteena oli luoda kannustava toimintamalli myös sellaisille aiheesta kiinnostuneille ranta-asukkaille, maanomistajille ja yhdistyksille, joilla ei ole
aiempaa kokemusta rantojen hoidosta. Tavoitteena oli testata ja parantaa toimintamallia kuuden erilaisen pilottialueen kokemusten perusteella sekä saada toimintamalli käyttöön viestinnän, esimerkkikohteiden ja alueellisten
rahoitushakemusten myötä koko maahan.
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Hankkeen kuudella pilottialueilla syntyi alueellisia hankehakemuksia, suunnitelmia ja erilaisia kartoituksia ja selvityksiä (Taulukko 1.). Hankkeella oli myös näyttelyosastoja tapahtumissa. Hankkeessa tuotettiin käytännönläheinen toimintamalli yhteistyössä ja tuloksena pilottialueiden kokemuksista sekä hyvistä käytännöistä eri toimijoiden
välisestä laajasta yhteistyöstä rantojen kunnostamisessa. Toimintamallia laajennettiin sisältämään käytännönläheisiä ohjeita rantojen kunnostamiseen.
Taulukko 1. Hankkeen määrälliset tulokset.
Määrälliset tulokset
kpl toimenpiteen tarkenne
Alueellisia hankehakemuksia
7
yleishyödyllinen investointihakemus yhteislaiturialue, neljä yleishyödyllistä investointihakemusta uimarannan kunnostukseen, yleishyödyllinen kehittämishanke: lajisto- ja vedenlaatuselvitykset sekä
hanke mobiilireitistön toteuttamiseksi
Suunnitelmia
18 niittosuunnitelmia, ranta-alueen yleissuunnitelmia sekä toimenpidesuunnitelmia rannan kunnostamiseen, näkymien avaamiset suunnitelma, virkistyskäytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma, kylärantasuunnitelma
Kosteikkokartoituksia, veteen
8
kosteikko-esiselvitys tai kosteikkokartoitus, yksi koulutusaineisto:
liittyviä selvityksiä, koulutusaiYleisimmät vesikasvit ja niiden poisto
neistoja
Näyttelyosastoja
2
Viherpäivät sekä Tule tutuksi – tavataan torilla -tapahtuma
Toimintamalli rantojen kunnos1
tamiseen
Toimintamallin osaohjeet
12 Rannan kunnostamisen ABC 1/12, Vesistön kunnostushankkeiden
rahoitus 2/12, Rannan perinnebiotoopit 3/12, Rannan rakenteet 4/12,
Rantametsän hoito 5/12, Ruoppaus 6/12, Ruoppaus- ja kasvimassan
hyötykäyttö 7/12, Suojavyöhykkeet ja kosteikot 8/12, Uimarannan ja
uimapaikan kunnostaminen 9/12, Vesikasvillisuuden poisto 10/12,
Vesistöntilan arviointi 11/12, Vieraslajien torjunta 12/12

4.1.1 Pilotti Varsinais-Suomi Taivassalo, Helsingin kylä
Taivassalo sijaitsee Varsinais-Suomessa, Saaristomeren rannalla. Helsingin kylä sijaitsee Taivassalon luoteisosassa, aivan meren rannalla. Taivassalo on vilkas kesäinen kunta Turun saaristossa, jonka alueella
on yli 181 saarta ja merenrantaa 304 km.
Hankkeessa laadittiin Helsingin kylän uimarannan kunnostussuunnitelma, jonka sisältönä on uimarannan
kunnostus ml. ruoppaus, vanhojen louhoskivikasojen maisemointi ruoppausmassoilla, parkkipaikkojen laajentaminen, laiturirannan kunnostus, uimakoppien rakentaminen, saunamökin perustusten korjaus, nuotioja oleskelupaikan perustaminen, alueen raivaus ja siistiminen sekä opastuksen järjestäminen.
Lähialueelle linjattiin yhden kilometrin mittainen luontopolku. Luontopolkua varten kerättiin historiatietoa ja
kuva-aineistoa alueen yli 100 vuotta vanhasta graniitinlouhintahistoriasta ja laadittiin niiden pohjalta neljä
luontopolkutaulua. Lisäksi suunniteltiin infotaulun sisältö. Uima- ja laiturirannoille tilattiin ruoppaus- ja niittosuunnitelma Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä. Vanhan saunamökin perustusten korjaamista
varten laadittiin kunnostussuunnitelma ja kustannusarvio ProAgria Länsi-Suomen rakennussuunnittelupalveluista.
Kunnostustöiden toteuttamista varten tehtiin rahoitushakemus maaseudun kehittämisohjelman yleishyödylliseksi investointihankkeeksi Varsin Hyvä Leader ry:lle. Investointien toteutusta varten haettiin lupa Taivassalon kunnan tekniseltä lautakunnalta. Maanmittauslaitokselta haettiin alueen vuokrasopimuksen kirjaamista erityisenä oikeutena kiinteistörekisteriin. Investointihankkeen budjetti on 22978 euroa. Hakemus jätettiin elokuussa 2016 ja Varsin Hyvän myönteinen päätös saatiin 22.9.2016. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lopullista päätöstä hankkeen rahoittamisesta ei ole saatu Rannat kuntoon -hankkeen aikana.
Suunnitelmat ja hakemukset laadittiin yhteistyössä Helsingin kyläyhdistyksen ja kyläläisten kanssa. Kyläläisille järjestettiin kyläilta heinäkuussa 2015, jossa kerättiin tarpeita ja toiveita alueen kunnostamiselle.
Kyläyhdistyksen johtokunnan ja hankkeen työryhmän palavereissa käsiteltiin toimenpide-ehdotuksia ja
budjettia sekä töiden käytännön toteutusta. Suunnitelmaluonnokset ja luontopolkuaineistot esiteltiin kyläläisille avoimella kyläkävelyllä heinäkuussa 2016 ja kerättiin palaute suunnitelmien viimeistelyä varten.
Työryhmä kokoontui kaksi kertaa paikan päällä Helsingin rannassa ja lisäksi se kommentoi suunnitelmia ja
rahoitushakemusta sähköpostitse. Tilannetiedotteita lähetettiin ajankohtaisista aiheista.
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Investointihanke käynnistettiin omalla riskillä Leader-ryhmän myönteisen päätöksen jälkeen ruoppaus- ja
niittonäytöksellä syyskuussa 2016. Ruoppaustyöstä lähetettiin tarjouspyynnöt alueen urakoitsijoille. Niittonäytös tilattiin toteutettavaksi paikalliselta urakoitsijalta, koska hänellä oli työhön sopiva laitteisto ja järviruokoa hyödyntäviä tuotteita eikä muita vastaavia urakoitsijoita ollut lähialueelta tiedossa. Ruoppaus- ja
niittotyöstä tehtiin ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukseen niin, että niittotyötä jatketaan myös tulevina
kesinä. Näytöksessä kerrottiin hyvistä ruoppaus- ja niittokäytännöistä, ja tuotiin erityisesti esille ruovikon ja
muun vesikasvien niittoa ympäristöystävällisenä ja kevyempänä hoitokeinona ruoppaukseen verrattuna.
Näytöksessä oli mukana ELY-keskuksen ruoppausten ja niittotöiden valvonnasta vastaava asiantuntija.
Näytöksessä oli 70 kävijää kylän ja lähikuntien yhdistyksistä ja rannan omistajista ja se sai hyvää näkyvyyttä
mediassa.
Helsingin rannan lähialueelle laadittiin yleissuunnitelma maatalouden vesien- ja luonnonhoitoon soveltuvista potentiaalisista kohteista (suojavyöhykkeet, kosteikot, rantaniityt). Suunnitelman kohteet eivät velvoita
maanomistajia toimenpiteisiin. Tietoa suunnitelmasta jaettiin maaseutusihteerin kautta.
Varsinais-Suomen liiton kestävän kehityksen organisaatio Valonialta tilattiin vesikasvien ekologiaa ja liiallisten esiintymien poistomenetelmiä esittelevä koulutusaineisto. Aineistoa voidaan hyödyntää jatkossa erilaisissa tilaisuuksissa ja neuvontatyössä.
Rantojen hoitoon liittyvää neuvontaa annettiin puhelimitse lähialueen yhdistyksille ja rantojen hoidosta kiinnostuneille yksityishenkilöille. Yhteistyötä tehtiin urakoitsijoiden ja toimijoiden kanssa mm. vesikasvien niittolaitteiston kehittämiseen ja niittomassan hyödyntämiseen liittyen. Vesien- ja rantojen hoidon yhteistyötarpeita ja jatkotyötä suunniteltiin yhdessä mm. Valonian, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ruokopelto hankkeen kanssa.
Hankketta toteuttaneet asiantuntijat ovat osallistuneet mm. John Nurmisen Säätiön NutriTrade-hankkeen
ravinnepäästökauppa-alustan suunnitteluun ja Suomen ympäristökeskuksen TOIMI-hankkeen vesienhoidon mallityökalujen käytettävyyden kehittämistyöhön. Järviruo’on hyötykäyttöä esiteltiin Maaseutuohjelman seurantakomitealle.

Kuvat 1-4. Helsingin rannan ja Riispyyn ruoppaus- ja niittonäytökset saavuttivat suuren yleisösuosion
(Kuvat: Terhi Ajosenpää).
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4.1.2 Pilotti Satakunta Merikarvia, Riispyyn kylä
Riispyyn kylä sijaitsee Merikarvialla lähellä Pohjanmaan rajaa. 1300–1400 -luvulla asutettu Riispyyn kyläkeskus sijaitsee Riispyynlahden pohjukassa. Riispyynlahti kuuluu Kasalanjokisuun Natura 2000 -alueeseen.
Hankkeessa selvitettiin Riispyynlahdelle sopivia mahdollisia kunnostus- ja hoitotoimia ja todettiin, että alueen tilasta ei ole riittävästi pohjatietoa. Hankkeessa päätettiin valmistella 18 000 euron suuruinen rahoitushakemus luonto/linnustoselvityksen teettämiseen, koekalastuksien suorittamiseen sekä vesinäytteiden ottoon Riispyynlahden alueella vuonna 2016. Selvityshankkeelle haettiin rahoitusta lokakuussa 2015 Ålandsbankenin luontotilibonuksesta Itämeriprojektin kautta, mutta hakemukselle saatiin kielteinen päätös. Tämän
jälkeen rahoitusta päätettiin hakea Leader Pohjois-Satakunta ry:ltä. Leader-ryhmä myönsi rahoituksen 30
% omarahoitusosuudella. Osakaskunta piti omarahoitusosuutta kuitenkin liian suurena eikä hanketta ryhdytty toteuttamaan. Ruoppauksesta, kosteikkojen rakentamisesta yms. luvanvaraisista kunnostusmenetelmistä päätettiin luopua. ELY-keskuksen kanssa käytiin tarkempia keskusteluja kunnostustoimien Naturavaikutuksista ja todettiin, että alueelle sopii parhaiten liiallisen vesikasvillisuuden niitto kesällä ja/tai talvella
toistuvasti toteutettuna.
Riispyyn osakaskunnan yhteislaiturialueelle laadittiin kunnostussuunnitelma, jonka tavoitteena oli luoda
alueesta viihtyisämpi paikka kyläläisille ja mökkeilijöille. Suunnitelmalla parannetaan alueen virkistyskäyttöä kunnostamalla nuotiopaikka, pystyttämällä uusi grillikota ja polttopuukatos sekä rakentamalla pieni laituri, jota voi käyttää mm. melontaan, suppailuun ja onkimiseen. Venepaikkojen rakenteet uusitaan, parkkija venesäilytyspaikat rajataan selkeästi ja ne perustetaan paremmin käyttötarkoitukseen sopiviksi. Alueen
toiminnot suunnitellaan niin, että virkistyskäyttö ja venepaikkojen käyttö on osoitettu omille alueilleen. Alueen käyttäjien opastukseen pystytetään infotaulu. Koko alue siistitään, puustoa raivataan ja näkymiä avataan tieltä ja rannasta kauemmas merelle. Vesialueella ja viereisellä maaruovikkoalueella tehdään kasvillisuuden niittoa vähintään kerran vuodessa, niittojäte kerätään ja käytetään viereisellä maatilalla lantakompostin seosaineena.

Kuva 5. Riispyyn osakaskunnan yhteislaiturialueelle laadittiin kunnostussuunnitelma, jonka tavoitteena oli
luoda alueesta viihtyisämpi paikka kyläläisille ja mökkeilijöille (Suunnitelma: Sanna Seppälä).
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Kuva 6. Riispyyn osakaskunnan yhteislaiturialueelle laadittiin kunnostussuunnitelma, jonka tavoitteena oli
luoda alueesta viihtyisämpi paikka kyläläisille ja mökkeilijöille (Suunnitelma: Sanna Seppälä).
Kunnostustöiden toteuttamista varten tehtiin rahoitushakemus maaseudun kehittämisohjelman yleishyödylliseksi investointihankkeeksi Leader Pohjois-Satakunta ry:stä. Investointihankkeen kustannuslaskelmaa
varten selvitettiin yhteislaiturialueelle suunniteltujen tarvikkeiden ja materiaalien yleistä hintatasoa sekä yli
2500 euron ylittäviltä rakenteilta pyydettiin tarjoukset kolmelta eri taholta. Investointihankkeen budjetti on
35 410 euroa ja toteutusaika 1.8.2016-31.7.2018. Hakemus jätettiin kesäkuussa 2016 ja Leader PohjoisSatakunta ry:n myönteinen päätös saatiin elokuussa 2016. Työt aloitettiin elokuun alussa raivaustöillä. Merikarvian kunnalta anottiin hankkeeseen 8 853 euroa. Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma oli 26 558
euroa (75% julkinen tuki), yksityinen vastikkeetontyö 7 710 euroa sekä yksityinen rahallinen osuus 1 142
euroa.
Suunnitelmat ja hakemukset laadittiin yhteistyössä Riispyyn osakaskunnan kanssa. Rahoitushakemuksissa hakijana oli osakaskunta. Kyläläisille järjestettiin kyläkävely syyskuussa 2015, jossa kerättiin tarpeita
ja toiveita Riispyynlahden ja ranta-alueiden sekä erityisesti yhteislaiturialueen kohentamisesta. Ensimmäisessä kyläillassa käytettiin osallistavan suunnittelun menetelmää, jossa tapahtumaan osallistujat saivat kirjata karttapohjaan ajatuksia alueen kehittämisen suhteen. Osakaskunnan johtokunnan ja hankkeen työryhmän palavereissa käsiteltiin toimenpide-ehdotuksia ja budjettia sekä töiden käytännön toteutusta. Hankerahoitusmahdollisuuksia esiteltiin osakaskunnan kokouksessa maaliskuussa ja päätettiin rahoituksen hakemisesta. Suunnitelmaluonnokset esiteltiin kyläläisille avoimessa kyläillassa kesäkuussa 2016 ja kerättiin
palaute suunnitelmien viimeistelyä varten. Tilaisuuksissa on ollut runsaasti osallistujia, 30-50 henkilöä tilaisuutta kohden.
Työryhmä kokoontui yhden kerran syksyllä 2015. Toinen työryhmän kokoontuminen piti olla huhtikuussa
2016, mutta osallistujia oli vähän, joten kokous päätettiin perua ja sovittiin, että jatkossa asioita hoidetaan
sähköpostitse. Työryhmälle on lähetetty sähköpostia hankkeen toiminnasta ja tapahtumista useaan otteeseen, ja työryhmäläiset ovat kommentoineet aktiivisesti hankkeen suunnitelmia ja tapahtumia.
Kyläläisille järjestettiin oman rannan kunnostuksen teemailta toukokuussa 2016. Koulutuksen tarkoituksena
oli kannustaa kyläläisiä omien rantakohteiden ja lähivesien kunnostukseen ja antaa ohjeita töiden suunnitteluun ja toteutukseen, kuten vesikasvien niittoon, ruoppaukseen ja erilaisten rakenteiden kunnostukseen
ja niihin liittyviin lupa-asioihin.
Elokuussa järjestettiin kaikille avoin niittonäytös. Niittotyöstä tehtiin ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Paikalla oli kaksi urakoitsijaa ja kaksi niittolaitetta: veneen kylkeen asennettava akkukäyttöinen
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leikkuri ja laajojen alueiden niittoon tarkoitettu Truxor-monitoimileikkuri. Näytöksessä kerrottiin hyvistä niittokäytännöistä ja niittojätteen hyötykäytöstä, ja tuotiin erityisesti esille ruovikon ja muun vesikasvien niittoa
ympäristöystävällisenä ja kevyempänä hoitokeinona ruoppaukseen verrattuna. Näytöksessä oli 50 kävijää
Merikarvian ja lähikuntien alueelta.
Kosteikkokartoitussuunnitelma Riispyynlahteen laskevan Teinijärvenojan potentiaalisista kosteikkoalueista
teetettiin Kosteikkomaailman Juha Siekkisellä. Kattava kartoitus oli esillä kesäkuun ranta-illassa. Innokkaat
kyläläiset lähtivät viemään kosteikkojen toteutusta eteenpäin ja järjestivät palaverin Metsäkeskuksen
kanssa mahdollisesta kosteikon rakentamisesta Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisena luonnonhoitohankkeena.
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tehtiin kirjallinen lausunto kalatalousmaksun käyttösuunnitelmasta liittyen Kasalanjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmaan vuosille 2015 –
2019. Lausunnossa Riispyyn osakaskunta toivoi, että kalatalousmaksuja voisi hyödyntää kosteikkojen rakentamisessa valuma-alueella ja kalaistutuksissa.

4.1.3 Pilotti Etelä-Pohjanmaa Kyrönjoki, kolme kylää joen rannalla
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kohde, Kyrönjoen Vähänkyrön pilottialueen muodostivat Saarenpään,
Perkkiön ja Selkämäen kylät. Ne sijaitsevat Vähänkyrön keskustaajaman ylä- ja alajuoksulla. Kohteet valikoituivat alueelle sijoittuvien arvojen ja pilottikylien kiinnostuneisuuden johdosta. Alueella on omat erityiskysymyksensä, joista saatiin käytännönläheistä ja hyödynnettävää tietoa toimintamallin ja sen sisällön kehittämiseksi.
Hankkeessa tuotettiin omana työnä kolmen kylärannan kunnostussuunnitelmaa, joista kahteen haetaan
hankerahoitusta (Leader-ryhmän investointitukea). Näiden lisäksi tehtiin Vähänkyrön Kirkkosaaren alueelle
virkistyskäytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma sekä Vähänkyrön jokirantojen virkistyskäytön ja maisemanhoidon kehittämisen rantaselvitys sekä yleissuunnitelma. Ostopalveluna tilattiin hulevesialtaana toimivaan Kirkkolampeen kunnostuksen yleissuunnitelma HKM Infra Oy:ltä. Ostopalveluna tilattiin lisäksi Pohjanmaan vieraskasvitorjunnalta asiantuntijapalvelua vieraskasvilajien torjuntaan sekä maisemaraivauspalvelu IRP Raivaus Oy:ltä Kirkkosaaren raivaamiseen (lokakuu 2016). Yhtenä toimenpiteenä oli myös (elokuussa 2016) järjestetty jättipalsamin torjuntatalkoot ja tiedotuspäivä Kirkkosaaren alueella.

Kuva 7. Kirkonsaaren polun ympäristö ennen toimenpiteitä (Kuvat: Marika Turpeinen).

Kuva 8. Kirkonsaaren polun ympäristö toimenpiteiden jälkeen.

Pilottialueen kartoitustyö ja maastokäynnit aloitettiin syksyllä 2015 ja niitä jatkettiin keväällä 2016. Paikallisten kylätoimijoiden sekä Leader-kehittämisyhdistyksen sekä kaupungin edustajan kanssa keskusteltiin
hankkeesta elo-syyskuun 2015 aikana. Elokuussa 2015 toteutettiin maastokäynti Vähänkyrön pilottialueelle. Hankkeen käynnistämisestä valmisteltiin Yhyres Kehittämisyhdistyksen yhdistysaktivaattori Maija
Rintamäen kanssa. Käytiin läpi yhdessä hankkeen toiminta-ajatuksia, suuntaviivoja ja kartoitettiin hankealueen mahdollisuuksia. Maastossa tutustuttiin yhdessä alueen uimapaikkoihin ym. rantakohteisiin.
Vähäkyrön pilottialueella Tervajoella kokoontui alueen ydintyöryhmän jäseniä syyskuun 2015 alussa. Päivän aikana toteutettiin alueellisen ydintyöryhmän aloituspalaveri ja tutustuminen Vähänkyrön hankealueeseen. Työryhmässä keskusteltiin hankkeen sisällöstä, Vähänkyrön jokivarresta yleisesti ja hankkeen mahdollisista painopisteistä. Painopisteiksi keskustelussa nousivat mm. rantatöyräät vallanneen jättipalsamin
poisto, rantalaiduntamisen edistäminen ja vanhojen laidunsaarien palauttaminen laidunkäyttöön. Vesillä
liikkumisen, virkistystoiminnan sekä kokoontumispaikkojen kehittäminen herätti myös keskustelua. Haasteena joen veneilyliikenteelle on kivisyys. Maastossa tutustuttiin rantakohteisiin Perkiön, Selkämäen ja Kirkkolammen alueella. Alueen yleiskaavaa päivitetään ja siihen liittyvää aineistoa ja selvityksiä on hyvin saatavilla. Alueen alkuselvitystä, maastokartoitusta ja kohteiden valokuvaamista tehtiin syksyn 2015 kuluessa.
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Hankkeessa järjestettiin kaikille avoin kyläilta helmikuussa 2016, jossa keskusteltiin hankealueen haasteista, mahdollisuuksista ja kehityskohteista. Hanketilaisuudessa esiteltiin lisäksi karttapohjainen HARAVAnettikysely, jonka avulla kerättiin kommentteja suunnittelua kaipaaviin, arvokkaisiin ja maisemallisesti merkittäviin tai muutoin kehitettäviin kohteisiin Vähänkyrön jokirannoilla. Kyselyn tulokset painottuivat erityisesti
virkistyskäytön kohentamiseen mm. uima- ja kylärantojen kehittämiseen, myös vieraslajiongelma (jättipalsami) nousi vastauksissa.
Yhteisten kylärantojen suunnittelukohteiksi valittiin Saarenpään, Perkiön ja Selkämäen kylärannat sekä kirkonkylältä Kirkkosaaren virkistysalue, joka on asukkaiden yleisessä käytössä olevaa puistoaluetta. Rantamaiseman ja virkistyskäytön yleiseksi kehittämiseksi päätettiin hankkeessa myös laatia jokivarren virkistysreittisuunnitelma, jossa tarkastellaan myös reitin varrella olevan rantavyöhykkeen maankäyttöä ja maisemaraivauksen tarvetta.
Huhtikuussa 2016 pidettiin maastopalaveri luonto- ja kulttuuriarvoiltaan merkittävässä kohteessa, Kirkkolammilla. Palaveriin osallistuivat maisema-asiantuntijoiden lisäksi Vaasan kaupungin kaavoituksesta Annukka Kuoppala sekä Jan Nyman, Etelä-Pohjanmaan ELY:n ylitarkastaja Johanna Kullas. Maastopalaverin
aikana kierrettiin Kirkkolammin alue ja keskusteltiin sen mahdollisuuksista ja haasteista. Esille nousi arvokkaan alueen nopea pusikoituminen, näkymien umpeutuminen sekä vieraslajien runsas lisääntyminen jokirannassa.
Yhteisten kyläranta-alueiden virkistyskäyttöä edistävien kunnostussuunnitelmien lisäksi päätettiin laatia Vähänkyrön Kirkkolammin alueelle virkistyskäytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman
tarkoituksena on koota yhteen Kirkkolammen alueelle tehdyt eri tahojen laatimat selvitykset ja suunnitelmat
ja siten edistää hankkeen osalta alueen kehittymistä yhteiseksi virkistysalueeksi. Kirkkosaaren alueen maisemanhoidosta ja alueen ympäristösopimuksesta on pidetty palaveri myös Kyrönmaan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan, Emilia Kotiahon kanssa toukokuussa 2016. Hankkeessa on myös keskusteltu ja kehitelty
vieraslajien torjuntasuunnitelmaa asiantuntijapalveluna, jossa mietittiin alustavasti torjunnan toimenpidemallia, jota voidaan testata mm. tulevissa hankkeissa.
Hankkeessa on järjestetty kesäkuussa 2016 kaksi kylärantailtaa. Iltojen aikana käytiin läpi kyläläisten
kanssa ranta-alueeseen laadittuja suunnitelmia ja keskusteltiin rannan kehittämisestä ja jatkotoimenpiteistä.

4.1.4 Pilotti Pohjois-Karjala Liperi, Riihilampi-Reilampi -alue
Riihilampi-Reilampi alue sijaitsee Liperin kirkonkylän läheisyydessä, asutuksen tuntumassa ja etenkin Riihilammella on runsaasti virkistyskäyttöä. Kummallakin lammella on luontoarvoja. Reilampea reunustaa satoja vuosia vanha peltomaisema. Molempien lampien vedenlaatu on välttävä, mikä on Pohjois-Karjalassa
harvinaista.
Pilottialueella tavoitteeksi asetettiin edistää alueen virkistyskäyttöä. Elokuussa 2015 pidettiin alueella työryhmän ensimmäinen palaveri ja sovittiin yleisötilaisuuden järjestämisestä. Syyskuussa 2015 pidettiin Rannat kuntoon -ilta, jossa esiteltiin hanketta ja kartoitettiin tärkeimmät kehittämiskohteet. Tilaisuudessa myös
mietittiin toimenpide-ehdotuksia yhdessä alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden toimijoiden
kanssa. Kunnostettavista kohteista äänestettiin. Eniten ääniä saivat Riihilammen rantojen ruovikoiden niitto
ja Kuusikkolan rannan kunnostaminen.
Talvella 2015–2016 laadittiin kunnostussuunnitelmia yhdessä eri asiantuntijoiden ja toimijoiden
kanssa. Kesällä 2016 pelloille siirrettiin vesistöstä niitettyä järviruokoa kompostoitumaan ja 1-2 vuoden jälkeen muokkaamaan peltoon maanparannusaineeksi. Kolmena vuotena toteutettavat ruovikon niitot kohdistuvat etenkin sellaisiin paikkoihin, joissa saadaan niittämisellä veden virtaamaa lisättyä ja siten vedenlaatua parannettua.
Järviruo’on käyttöä pellossa tullaan selvittämään seuraavien vuosien aikana EU-rahoitteisessa ylimaakunnallisessa RavinneRenki-hankkeessa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Hankkeen yhtenä teemana
ovat maanparannuspaineet.
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Kuva 9. Silppuamatonta,
vuoden maatunutta järviruokoa levitetään peltoon kuivalannan tarkkuuslevittimellä
työnäytöksellä
Liperissä
2016 (Kuva: Päivi Jokinen).

Riihilampi-Reilampi-alueella on tulossa kaksi hanketta: ELY-keskuksen ja Liperin osakaskunnan rahoittama ruovikon niitto sekä ELY-keskuksen ja Liperin kunnan rahoittama valuma-aluekunnostussuunnitelma.
Valuma-aluekunnostussuunnitelmassa selvitetään kohdekohtaisia toimia, joilla saataisiin kuormitusta vähennettyä metsä- ja maatalousalueilta. Lisäksi Rannat kuntoon -hankkeen aikana selvitettiin maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävän kosteikon laajentamisen mahdollisuudet yhdessä
Otso-metsäpalvelun kanssa (yhteistyökumppanina) sekä Kuusikkolan rantametsän raivausta Liperin kunnan kanssa.
Hankkeen aikana selvitettiin vesien hoitoon ja ruovikon niittämiseen liittyviä tausta-asioita sekä kohdejärviin
liittyvää paikkatietoa. Rantojen kunnostamiseen liittyy aina myös kokonaisuuden hallinta eli miten järven
tilaa ja siten rantojen kuntoa saadaan paremmaksi. Rantoihin liittyy paljon asioita, jotka pitää hallita rantojen
suunnittelussa.

4.1.5 Pilotti Pohjois-Savo Nurmesjärvi, Kangaslahden kylä
Nurmesjärvi sijaitsee Kuopion kaupungin ja Rautavaaran kunnan alueella. Aktiivisena kyläyhteisönä toimii
Kangaslahden kylä, joka sijaitsee Nurmesjärven/Kangaslahden rannalla. Taustamateriaalin ja -tietojen kartoitusten jälkeen työryhmä kokoontui syyskuussa 2015, jolloin käytiin läpi hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia ja valittiin sopivat toimenpiteet Nurmesjärven alueen hoitamiseen.
Alueen ensimmäinen maastokartoitus tehtiin sekä maalta että veneestä käsin lokakuun alussa 2015. Kyläilta kaikille asukkaille ja mökkiläisille pidettiin loppuvuodesta 2015. Tilaisuudessa käytiin läpi Nurmesjärven veden tilaa sekä kunnostus- ja hoitovaihtoehtoja. Samalla kuultiin asukkaiden kokemuksia oman kotijärven tilasta ja muutoksista menneiltä vuosilta. Maatalouden osuus Nurmesjärven kuormituksesta on korkea. Alue on ollut aikaisemmin mukana vesienhoitosuunnitelmassa ja alueellisessa toimenpideohjelmassa.
Tällä hetkellä veden laatu on hiukan parantunut.
Syksyllä 2015 ja keväällä 2016 pidetyissä työryhmän kokouksissa ja koko kylän yhteisessä illassa kerättyjen tietojen perusteella sekä Savo-Karjan Vesienhoitoyhdistys ry:n kokoaman Nurmesjärven ekologisen
tilan selvitysten pohjalta jatkettiin Nurmesjärveen kohdistuvien hoitotoimenpiteiden edesauttamista ja päätösten tekemistä. Talven ja kevään 2016 aikana tuli taustaselvityksen tulokseksi, että Nurmesjärven Kangaslahdessa ei haluta lähteä tekemään ruoppauksia. Perusteena oli, että ruoppauskohde olisi pinta-alaltaan suuri, useita hehtaareita, ja kokonaiskustannukset tulisivat kalliiksi.
Alueella vesikasvillisuus on osittain vallannut alaa ja ajoittain veneellä liikkuminen on hankalaa. Mm. kasvillisuuden niitot ja hoitokalastukset nousivat hankkeessa keskeisiksi selvityksen aiheiksi. Myös ruovikkojätteen hyötykäytön selvittäminen peltoviljelyssä otettiin hankkeen tavoitteeksi. Kesällä 2016 kartoitettiin
vesikasvillisuuden lajistoa ja levinneisyyttä sekä selvitettiin alueellisia urakoitsijoita ja koneita. Niittourakoitsijoita löytyi, mutta kokemusta omaavia urakoitsijoita kelluslehtisten kasvien juurakoiden poistoista, ei
löytynyt lähialueelta kuin kaksi. Selvityksessä ilmeni, että vesikasvien niittoon ja kelluslehtisten kasvien
poistoon erikoistuneita yrittäjiä on ylipäätään vähän. Koska hoitotoimenpiteisiin on tarvetta, olisi mahdollisuuksia asiaan liittyvän yrittäjyyden kehittämiseen ja koulutukseen.
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Hankkeen alusta alkaen on keskusteltu myös Nurmesjärven vedenpinnan vakauttamisesta ja sen haitta- ja
hyötyvaikutuksista. Kevään 2016 aikana selvitettiin vedenkorkeuden mittauspaalun asentamisesta. Kevään
ja kesän aikana keskusteltiin myös Nurmesjärven hoitokalastuksesta.
Syksyllä 2016 tehtiin selvityksiä, jotta päätökset Nurmesjärven, erityisesti Kangaslahden, hoidon jatkotoimista olisivat kestäviä. Vesikasvikartoituksen tuloksena vahvistui, että Kangaslahdessa kasvaa paikoitellen
tiheänä kasvustona kelluslehtisiä kasveja mm. lumme, ulpukka ja uistinvita sekä joukossa lisäksi mm. järvikortetta. Myös uposkasveja ja irtokellujia kasvaa runsaasti sekä jonkin verran kanadanvesiruttoa. Yhden
hoitotavan malli ei sovellu Nurmesjärvelle. Kasvimassaa on niin runsaasti, että koneet eivät selviä juurakoiden nostosta. Päädyttiin useamman työtavan yhdistelmään; aluksi kasvillisuuden niittäminen ja massan
huolellinen nosto rantaan, sen jälkeen juurakoiden nosto ja siirto rannalle. Urakoitsijan on myös tiedostettava vesiruton olemassaolo muun kasvillisuuden sisällä. Jatkokäsittelynä kasvimassa läjitetään kauemmaksi rannasta ja käytetään muutaman vuoden kompostoinnin jälkeen mm. pelloilla. Tärkeää on saada
kasvimassat mahdollisimman tarkasti pois järvestä, muutoin massat muodostavat kasvisaarekkeita, kulkeutuvat muualle, rehevöittävät edelleen järveä ja kasvit innostuvat lisääntymään jne.
Kuva 10. Yhden hoitotavan malli ei sovellu Nurmesjärvelle. Kasvimassaa on
niin runsaasti, että koneet eivät selviä
juurakoiden nostosta (Kuva: Sinikka
Jokela).

Hankkeen aikana on saatu koneurakoitsijoilta arvokasta tietoa. On tuotu esille tietoa koneista, kustannustehokkaista työtavoista, työkustannuksista, työn kestosta/ha, hoitoaikatauluista jne. Tämä tieto on jaettu
myös kyläläisille. Hankkeen loppuun asti on yhtenä toimenpidevaihtoehtona, tukemaan vesikasvillisuuden
vähenemistä, keskusteltu vedenpinnan vakauttamista ja sen mahdollisia vaikutuksia.
Hankkeen käytännön työhön varatut resurssit sovittiin käytettäväksi virkistyskäytön edistämiseen ja kyläkeskuksen maisemallisesti näkyvillä olevan rantapuuston ja -vesakon raivauksiin. Metsänhoitoyhdistyksen
metsuri raivasi Nurmesjärven rantavesakkoa ja pienpuustoa. Kyläkeskuksen maisemat avautuivat kylätieltä
käsin, ja katse yltää nyt myös järven toiselle puolelle, tiloille ja pelloille.
Kuva 11. Nurmesjärven Kangaslahden
rannoille tehtiin maastokatselmus ennen
raivauksia ja puuston poistoja (Kuva: Sinikka Jokela).
Kosteikkojen sijoittaminen järveen laskevien purojen yhteyteen vähentäisi järveen tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Tietoisuus tämän hetken Ei-tuotannollisten investointitukien epävarmuudesta on siirtänyt tämän aiheen syrjään muiden asioiden hyväksi.
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Vaikka Nurmesjärven ympärillä asuvat kyläläiset eivät ole vielä päättäneet jatkotoimista, on hankkeessa
selvitetty myös hankerahoitusta. Vaihtoehdot ovat ELY-keskuksen vesienhoitoavustukset ja Leader-rahoitus Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kautta.
Koko hankkeen ajan on kyläläisille jaettu käytännönläheistä neuvontaa puhelimitse, kylällä tavatessa, erilaisia selvityksiä tehdessä, maanomistajien lupia kysyttäessä, kokouksissa ja kylätilaisuuksissa. Aiheita
ovat olleet rantojen ja vesistön hoitoon liittyvät teemat mm. mitä tapahtuu, kun kelluslehtisiä kasveja tai
järvikortetta niitetään? Mitä myös tapahtuu, jos niittojätettä ei kerätä. On keskusteltu myös rantalaiduntamisesta.

4.1.6 Pilotti Häme, Loppijärvi
Lopella sijaitseva Loppijärvi on matala ja vedenlaadullisesti tyydyttävä järvi. Loppijärvellä on toteutettu
viime vuosina runsaasti hoitotoimenpiteitä, joten nyt toiveena oli keskittyä ranta-alueisiin. Työryhmän
kanssa asetettiin tavoitteeksi laatia Loppijärven yleisten rantojen kattava suunnitelma. Suunnitelmaan tuli
mukaan kolme uimarantaa, kaksi venevalkamaa sekä Kyyniönlahden kosteikkoalue ja lintutorni. Kaikki
kolme kunnan uimarantaa tarvitsivat kunnostusta.
Sajaniemen uimaranta kunnostettiin investointihankkeella. Yhteistyössä Sajaniemeläiset ry:n kanssa kirjoitettiin hankehakemus paikalliselle Leader-toimintaryhmälle, tehtiin suunnitelmat, selvitettiin kustannuslaskelmaa varten suunniteltujen tarvikkeiden ja materiaalien yleistä hintatasoa sekä yli 2500 euron ylittäviltä
rakenteilta pyydettiin tarjoukset kolmelta eri taholta. Uimarannalla kunnostettiin beachvolleykenttä, raivattiin
maisemaa poistamalla puustoa, rakennettiin maavallikatsomo, maalattiin rakenteita ja uusittiin uimarannan
hiekat. Investointihankkeen budjetti oli 20.099,51€, josta julkinen tuki 12.059,71€. Investointihankkeen haki
ja toteutti Sajaniemeläiset ry. Uimaranta oli valmis juhannuksena 2016.

Kuva 12. Sajaniemen uimaranta ennen.

Kuva 13. Sajaniemen uimaranta jälkeen.

Kuva 14. Sajaniemen uimaranta ennen.

Kuva 15. Sajaniemen uimaranta jälkeen (Kuvat: Auli
Hirvonen & Katriina Koski).

Lopen kirkonkylän uimaranta kunnostetaan kunnan toimesta keväällä 2017. Venevalkamat tarvitsevat kunnostusta rannan puolelta ruovikkojen poiston takia ja rantojen pensaikot ja puusto on monin paikoin kasvanut liian tiheäksi venerannoissa. Alueet merkittiin suunnitelmiin ja toimenpiteen listattiin toteutusta varten.

12

Kaikkien suunnitelmaan tulleiden rantojen rakenteiden kunto tarkistettiin ja niille määriteltiin kunnostustoimet tai suunniteltiin uudet rakenteet.
Virkistysreitti linjattiin tässä hankkeessa ja mobiilireitistön toteutusta varten haettiin uusi hanke. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Maisematarinoita-hanke käynnistyi kesällä 2016. Mobiilireitillä tullaan esittelemään kaikki Loppijärven ympäristössä toteutetut vesien kunnostustoimet, muun muassa kosteikot ja niiden luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu, fosforin saostusastiat, suojavyöhykkeet ja särkikalan pyynti.
Näiden lisäksi reitillä esitellään uimarannat ja rantamaisemat sekä koko rannan kulttuurihistoriaa ja kulttuuriympäristöjä.
Hankkeen tavoitteena oli löytää 1-2 investointihankekohdetta. Sajaniemen rantaan laadittiin suunnitelma,
kustannusarvio, hankesuunnitelma ja haettiin kyläyhdistyksen apuna hanke. Lisäksi etsittiin yrittäjiä, jotka
energiapuun tuotolla tekevät kunnan rannoilla raivauksia. Yksi tällainen kokeilu onnistui. Laaja raivausalue,
missä on paljon energiapuuta, saattaisi kiinnostaa energiapuuta tarvitsevia tiloja tai yrittäjiä.
Näkymien avaaminen Vanhalta kirkolta Loppijärvelle pääsi alkuunsa energiapuusavotassa ja talvella uimarannalta kaadetaan lisää puustoa.
Loppijärvellä todettiin toimivaksi toimintamalliksi kokonaisvaltaisuus. Suunnittelimme yhden järven kaikki
yhteisrannat. Suunnitelmat ovat maaseutukuntaan ja luonnonympäristöön sopivia ja helppoja toteuttaa
myös talkoilla. Rannat ovat myös suunnitelmissa keskenään yhtenäisiä. Suunnitelmien toteutukseen on
mahdollista hakea mm. Leader-toimintaryhmästä investointihankkeita. Toimintamallissa oli hyvää myös
hankkeen asiantuntijoiden, Leader-toimintaryhmän, kyläyhdistyksen ja kunnan saumaton yhteistyö investointihankehaussa. Nopeasti haettu ja ripeästi toteutettu hanke oli onnistunut.
Vesistön tilan arviointiin käytettiin mahdollisuutta ostaa ostopalveluita. Järven huonoa kuntoa on yritetty
selvittää monin keinoin. Loppijärven tilan eteen on tehty viime vuosina runsaasti erilaisia toimenpiteitä. Nyt
koettiin tärkeäksi järven tilan seuranta. Tämä toteutettiin hankkeessa vesinäytteiden otolla ja niiden analyysilla.
Hankkeessa saatiin suunnitelmat tehtyä, yksi kohde toteutettua ja lisättyä kunnan ja kyläyhdistysten aktiivisuutta hoitaa rantoja.

4.1.7 Toimintamalli
Pilottialueiden kokemusten tuloksena ja laajalla yhteistyöllä laadittiin käytännönläheinen toimintamalli
(Kuva 16. & Liite 1.) rantojen kunnostamiseen. Toimintamalli ei ole pysyvä, vaan sitä muokataan aina
rantojen kunnostamiseen liittyvien säädösten ja olosuhteiden muuttuessa.
Toimintamallissa on pyritty tuomaan esille, kuinka rantojen kunnostaminen käynnistetään, mitä asioita tulee
ottaa huomioon, mistä rahoitusta voi hakea, mitkä ovat projektin vaiheet ja niiden järjestys ja mistä voi
hakea lisätietoa hankkeen erivaiheissa. Toimintamalli on laadittu yleispäteväksi niin pienemmille kuin isommillekin rantojen kunnostushankkeille ja toimenpiteille. Toimintamalli koostu yksinkertaistetusta kaaviosta
ja sitä täydentävistä tarkemmista osaohjeista:
-

Rannan kunnostamisen ABC 1/12
Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus 2/12
Rannan perinnebiotoopit 3/12
Rannan rakenteet 4/12
Rantametsän hoito 5/12
Ruoppaus 6/12
Ruoppaus- ja kasvimassan hyötykäyttö 7/12
Suojavyöhykkeet ja kosteikot 8/12
Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen 9/12
Vesikasvillisuuden poisto 10/12
Vesistöntilan arviointi 11/12
Vieraslajien torjunta 12/12

Toimintamallin osaohjeet on esitetty liitteessä 2. Toimintamalli on julkaistu ja on kaikkien hyödynnettävissä
Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilla, verkko-osoitteessa maajakotitalousnaiset.fi/rannatkuntoon.
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Tarkoitus on kannustaa toimintamallin avulla asukkaita, maanomistajia ja yhdistyksiä rantojen kunnostamiseen. Pienilläkin toimenpiteillä voi olla merkitystä vesistön tilaan ja usein pienetkin toimenpiteet synnyttävät
innostusta tehdä laajempia hankkeita ja toimenpiteitä, milloin myös positiiviset vaikutukset vesistön ekologiseen tilaan voivat muodostua merkittäviksi.
Hankkeessa on todettu, että rantojen kunnostaminen koetaan usein vaikeaksi. Toimintamallissa on pyritty
kannustavalla tavalla tuomaan esille projektien mutkikkuus kuitenkaan lannistamatta rantojen kunnostamisesta kiinnostuneita. Tietoa ja neuvontaa on olemassa, mutta se on hajallaan. Toimintamallissa ohjataan
toimijoita neuvonnan oikeille lähteille projektin eri vaiheissa.
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Kuva 16. Toimintamalli asukkaille ja maanomistajille rantojen kunnostamiseen.
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4.2 Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin
Rannat kuntoon -hanke tuotti alueellisia hankeideoita enemmän kuin mitä hankkeessa oli varauduttu. Hankesuunnitelmasta poiketen, hankkeen toimijat toteuttivat itse alueiden jatkohankkeiden suunnittelua pilottikohteissa.
Hankkeessa todettiin nopeasti, että tiedon tarve alueilla on suuri ja rantojen kunnostaminen koetaan vaikeaksi.
Tämän vuoksi yleisneuvontaa rantojen kunnostusprosessin hallintaan tarvitaan odotettua enemmän kuin yksittäistä teemallista tai erityisasiantuntijaneuvontaa.
Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ulkopuolisena palveluna suoritettavia palveluita toteutettiin hanketoteuttaja-asiantuntijoiden omana työnä. Osallistavassa suunnittelussa ja yhteistyötoimintamallissa käyntejä alueella
tulee useita. Matkakustannukset oli arvioitu hankkeelle hieman liian pieneksi, jotta rantojen kunnostamisesta edistäviä käytännönläheisiä ja tiedotuksellisia maastotapahtumia olisi voitu järjestää toteutettua enemmän.
Pilotointihankkeessa on vaikea määrittää tarkasti erilaisiin uusiin toimenpiteisiin tarvittavat resurssit. Poikkeamat
suunnitellusta olivat pieniä eivätkä aiheuttaneet esteitä hankkeen toteuttamiselle.

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset
5.1 Hankkeen positiivinen ja negatiivinen vaikuttavuus/vaikutukset ravinteiden kiertoon ja Itämeren kuormitukseen
Hankkeen suurimmat positiiviset vaikutukset valtakunnan tarkastelussa ravinteiden kiertoon ja Itämeren kuormitukseen liittyvät välilliseen neuvonnalliseen tietoon, jota hankkeessa on aktiivisesti jaettu niin pilottikohteiden
kautta kuin valtakunnallisessa viestinnässä. Hankkeessa rakennettu toimintamalli on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Toimintamalli kannustaa asukkaita ja maanomistajia pienin askelin rantojen kunnostamisen kautta
myös vesistön kunnostamiseen. Pieninkin askelin kannattaa lähteä tekemään toimenpiteitä, ne johtavat usein
myös isompiin ja merkittävimpiin toimiin.
Hankkeessa on jaettu tietoa ja annettu käytännönläheistä koulutusta ja neuvontaa vesien- ja rantojen hoidon
vaihtoehdoista ja kannustettu töiden aloittamiseen omalla rantatontilla ja yhteisillä kylärannoilla. Lisäksi on tuotu
esille valuma-alueella tehtävien vesienhoitomenetelmien merkitystä. Hankkeen viestinnässä on korostettu hoitomenetelmiä, joilla on positiiviset vaikutukset ravinteiden kiertoon, veden laatuun, monimuotoisuuden turvaamiseen, maisemanhoitoon ja suojavaikutuksiin. Viestinnässä ja koulutuksessa on painotettu vesikasvien niiton tuomia hyötyjä ja niittoa vaihtoehtona ruoppaukselle (ei tarvetta pysyviin läjitysalueisiin, edullinen toteutus, ei aiheuta
veden samentumista yms.).
Välittömiä positiivisia vaikutuksia on saatu myös mm. Pohjois-Karjalan pilottikohteessa, jossa on testattu ravinteiden paikallista kierrätystä, kun kasvimassoja on käytetty kompostoinnin avulla läheisille pelloille.
Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa hankkeella on ollut suora positiivinen vaikutus ravinteiden kiertoon ja Itämeren kuormitukseen. Hankkeen aikana järjestettiin niittonäytös, jossa poistettiin happea kuluttavaa kasvimassaa
ja vesistöä rehevöittäviä ravinteita. Niittomassa käytettiin viereisellä karjatilalla lantakompostien seosaineena.
Osakaskunnalle annettiin ohjeistusta niittojen säännölliseen toteuttamiseen sääolosuhteiden mukaan joko kesätai/ja talviniittoina. Lisäksi niittoyrittäjällä on tuotekehitystä, hän kerää niittomassan ja jatkojalostaa sitä uusiksi
tuotteiksi.
Merikarvialla Kasalanjokisuun tilaa tullaan jatkossa parantamaan poistamalla haitallista vesikasvillisuutta ja estämällä vesialueiden umpeenkasvua sekä kasvillisuuden yksipuolistumista. Läheisen maaruovikon toistuvalla keräävällä niitolla edesautetaan rantaniityn syntymistä, mikä tarjoaa elinympäristöjä rantaniityistä riippuvaisille kahlaajille ja putkilokasveille. Niittomassan hyötykäytöllä saadaan ravinteet kiertoon, kun ne päätyvät karjanlannan
seosaineena peltojen ravinteeksi. Vanhoilla läjitysmassoilla kasvavien koivujen kaataminen vähentää varislintujen
mahdollisuutta päästä läheltä tarkkailemaan ja saalistamaan vesi- ja kahlaajalintupoikueita.
Lähivaluma-alueelle laaditun kosteikkosuunnitelman avulla maanomistajat saavat tietoa Riispynlahden veden tilaan vaikuttavien toimenpiteiden toteutusmahdollisuuksista. Kosteikkosuunnitelmaa voidaan käyttää esimerkkinä
ylempänä valuma-alueella tehtävien vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa.
Etelä-Pohjanmaalla Kyrönjoki on valuma-alueeltaan merkittävä Itämereen laskeva vesistö, joka kuljettaa mukanaan kiintoainesta ja ravinteita. Hankealueen jokiympäristön luonne ja sen erityispiirteiden painottuminen virkis-
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tyskäytön ja maiseman parantamiseen ei suoraan vaikuta merkittävästi ravinteiden kiertoon. Vesistön reunavyöhykkeen maankäytön neuvonnalla ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa pelloilta ja rakennetuilta alueilta tulevaan
kuormitukseen. Reunavyöhykkeen puuston suunnitelmallisilla raivauksilla voidaan parantaa maisemaa sekä
edistää vesiensuojelullisesti rantojen arvokasta kasvipeitteisyyden ja suojapuuston säilymistä.
Kuva 17. Kyrönjoki on valuma-alueeltaan merkittävä
Itämereen laskeva vesistö,
joka kuljettaa mukanaan
kiintoainesta ja ravinteita
(Kuva: Marika Turpeinen).

Hankealueen kokonaisvaltainen tarkastelu ja toimenpide-ehdotusten esille tuomisen toivotaan mahdollistavan ja
herättävän hankkeen jatkoideointia ja sitä kautta lisäävän myös ravinteiden kierrätyksen toimenpiteitä. Hankkeessa osoitettiin alueet, joihin luonnon-/maisemanhoito- ja vesiensuojelutoimenpiteitä olisi mahdollista kohdistaa. Rannat kuntoon ja ravinteet kiertoon –teemaillan aiheet täydensivät teemaa myös jätevesien ja jätteiden
kierrätyksen osalta.
Hankealueen jokiympäristön tarkastelun painopisteet keskittyivät lähinnä virkistyskäytön ja maiseman parantamiseen sekä hulevesien käsittelyyn. Konkreettisia toimenpiteitä ravinteiden kiertoon liittyen ei hankkeessa toteutettu,
mutta hankkeen tuloksena syntyneet suunnitelmat ja selvitykset ja niiden mahdollinen jatkohyödyntäminen vaikuttaa ravinteiden kiertoon positiivisesti ja ravinteiden pääsyä vesistöön saadaan vähennettyä. Hankkeessa ostopalveluna tuotettu Kirkkolammen kunnostuksen yleissuunnitelma paneutuu nimenomaan vesien ja ravinteiden
käsittelyyn, viivytykseen ja imeyttämiseen ennen niiden pääsyä Kyrönjokeen ja tätä kautta aina Itämereen asti.
Kirkkolammi toimii nykyisellään Vähänkyrön rakennetun keskusta-alueen hulevesien viivytys- ja keruualtaana ennen niiden pääsyä Kyrönjokeen.
Hankealueen kokonaisvaltainen toimenpide-ehdotusten esille tuomisen toivotaan herättävän hankkeen jatkoideointia ja sitä kautta lisäävän ravinteiden kierrätyksen toimenpiteitä laajemminkin Kyrönjoen valuma-alueilla. Maisemanhoidon hankkeet ovat olleet alueella useasti suunnitteilla ja tarve jokivarren hoidolle on tiedostettu. Aiheesta tarvitaan tietoa ja apua hankkeiden käynnistämiseen.
Hämeessä Loppijärvellä suoria vesien suojeluun liittyviä asioita olivat etupäässä rantojen asukkaille pidetty jätevesipäivä, vesinäytteiden otto järvestä. Rannoilla ja maastossa liikuttaessa keskusteltiin aina kosteikoista, suojavyöhykkeistä ja kasvipeitteisyyden merkityksestä. Lisäksi tutustuttiin uusiin mahdollisiin innovaatioihin. Tietoa levitettiin myös Facebookin kautta.

5.2 Muut vaikutukset
Lähes kaikissa pilottikohteissa myös maisemalliset sekä luonnon monimuotoisuuden tekijät nousivat pilottihankkeiden erillistavoitteiksi. Pilottialueiden toimenpiteet ovat monipaikoin kohentaneet paikallisesti pilottialueiden
maisematilaa ja kokeelliset toimenpiteet ovat mm. vaikuttaneet konkreettisesti rantojen kuntoon ja vesialueiden
avoimuuteen. Pilottihankkeet lisäsivät paikallisesti yhteisöllisyyttä sekä aktivoivat alueiden toimijoita uusien hankkeiden hakuun. Pilottialueilla testatun toimintamallin on nyt jo todettu helpottavan erilaisten rantojen kunnostushankkeiden projektien kulkua.

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset
6.1 Viestinnän pääasiallinen sisältö, määrä, laatu, kohderyhmät
Hankkeelle laadittiin viestintäsuunnitelma ja hankkeelle perustettiin kotisivu Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuille,
www.maajakotitalousnaiset.fi. Sivuilla on omat alisivunsa jokaiselle kuudelle pilottikohteelle. Hankkeesta ja sen
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hyvistä käytännöistä on tiedotettu valtakunnallisilla mediatiedotteilla, Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram). Kutsuja esim. työnäytöksiin ja kyläiltoihin on lähetetty
myös valtakunnallisille medioille. Hankkeesta on kirjoitettu Maa- ja kotitalousnaisten Koti ja maaseutu -lehdessä
ja ProAgria Keskusten asiakaslehdissä. Juttuideoita on tarjottu ammattilehtiin, esim. Viherympäristö-lehteen.
Alueellisesti pilottikohteista on viestitty hankkeen edetessä mediatiedotteilla, sähköpostilla ja viidelle piloteille
perustetuilla alueellisilla Facebook-sivuilla, hanke-esitteillä ja tapahtumaesitteillä.
https://www.facebook.com/Rannat-kuntoon-Riispyy-1658348397743470/
https://www.facebook.com/RannatKuntoonLoppijarvi/
https://www.facebook.com/RannatKuntoonVahakyro/
https://www.facebook.com/RannatKuntoonRiihilampiReilampi/
Tiedottamisessa on hyödynnetty myös yhteistyö kyläyhdistysten omia Facebook-sivuja. Viestinnän pääasiallinen
sisältö on koskenut pilottikohteiden hankkeiden edistymistä ja hankkeissa syntyneiden hyvien käytäntöjen viestintää suurelle yleisölle.
Hankkeen päättyessä viestintä kohdistuu valmistuvan rantojen kunnostamisen toimintamallin ja toimintamallin
tarjoamien mahdollisuuksien esille tuomiseksi. Toimintamallit viedään hankkeen nettisivuille, josta ne ovat myös
tulostettavissa. Hankkeen yhteenveto sekä keskeiset tulokset tullaan viestimään vielä Vesistökunnostusverkoston
kanssa yhteistyöllä järjestettävässä talviseminaarissa tammikuussa 2017.

6.2 Arvio viestinnän onnistumisesta, viestintäsuunnitelman toetutumisesta
Viestinnän päätavoitteena oli vapaaehtoisen vesienhoitotyön aktivoiminen. Yhdistyksiä saatiin liikkeelle rantojen
kunnostukseen ja maanomistajat toteuttivat rantamaiseman parantamista mm. raivauksin. Muita keskeisiä tavoitteita oli lisätä rantojen ja vesien kunnostamiseen liittyvää yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
Lisäksi viestinnällä haluttiin lisätä tietoa rantojen kunnostamiseen ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Ydinviestinä oli, että rantojen kunnostamista ja vesiensuojelua voidaan aloittaa ja tehdä myös pienempinä toimenpiteinä.
Usein pienetkin toimenpiteet johtavat uusiin toimenpiteisiin ja lopulta toimenpiteillä on myös rantojen tilaa ja myös
vesistön ekologista tilaa parantavia merkityksiä. Tärkeänä viestinä oli myös eri tahojen yhteistyön merkitys rantojen hoidossa.
Tapahtumat ovat kiinnostaneet suurta
yleisöä ja tapahtumissa on ollut runsaasti, yhteensä yli 1 000 osallistujaa
(Taulukko 2.).
Kuva 18. Talkoolaisia Hämeessä Sajaniemen uimarannalla (Kuva: Katriina
Koski).

Paikallismedia tarttui paikallisiin tapahtumiin innokkaasti (Taulukko 2.), valtakunnan tasolla uutiskynnys oli vaikeampi ylittää. Hankkeen viestintä tavoitti tavoitteiden mukaisesti sekä kuluttajat että median. Hankkeesta toiminnasta, tapahtumista ja tuloksista löytyy yli 50 erilaista mediaosumaa. Lehtijuttujen perusteella maisema-asiantuntijoille tuli yhteydenottoja niin yksittäisiltä rannan omistajilta kuin kylärannan kunnostusta suunnittelevilta ja heille
annettiin puhelinneuvontaa.
Taulukko 2. Hankkeen viestinnän toteutumiseen liittyviä indikaattoreita: tapahtumat ja alueellinen sidosryhmätyö
sekä mediaviestintä.
Toiminta, toimenpide
Työryhmissä jäseniä
Työryhmien kokoontumisia, kyläiltoja, rantakävelyjä, talkoita ym. tapahtumia
Tapahtumissa osallistujia

57
46
1 080
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Mediaosumia, lehtijuttuja
Facebook -sivut, toteutettuja alueittain hankkeelle
Hankkeen kotisivut
Pilottialueiden kotisivut

56
4
1
6
Kuva 19. Paikallismedia
tarttui innokkaasti paikallisiin hanketapahtumiin (Lehtijuttu: Pohjankyrö 7.7.2016).

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen
7.1 Arvio tulosten kestävyydestä ja konkreettisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä
Hankkeessa luotu toimintamalli on hyvä työkalu kaikille rantojen kunnostamista suunnitteleville. Toimintamallin
hyödyntäminen on kehitetty nimenomaan suuren yleisön tarpeisiin eikä toimintamallia hyödyntäviltä odoteta aiempaa perehtyneisyyttä aiheeseen. Toimintamallin avulla saadaan rantojen kunnostaminen tuntumaan mahdolliselta
toteuttaa, koska kunnostaminen on pilkottu pieniin käytännönläheisiin osiin. Toimintamalli toimii myös selkeänä
runkona arvioitaessa erilaisten kunnostushankkeiden kokonaisuutta. Toimintamalli tarjoaa vertailupohjan myös
kohteiden kunnostussuunnitelmille; mitä selvityksiä ja huomioita rantojen kunnostussuunnitelmien tulee sisältää,
jotta hankesuunnitelmaa voidaan pitää toteutuskelpoisena.
Hankkeessa toimintamallin kokeilualustana toteutetut pilotit toimivat sellaisenaan esimerkkinä erilaisista rantojen
kunnostushankkeista hyvin erilaisissa vesistökohteissa ja toimivat vertaistietona ja tukena muille vastaaville hankkeille.
Toimintamalli on avoimesti löydettävissä Maa- ja kotitalousnaisten verkkosivuilla ja toimintamallia tullaan säännöllisesti päivittämään sekä myös täydentämään hankkeen päätyttyäkin, mm. rantojen kunnostamiseen liittyvien
olosuhteiden tai erilasten käytäntöjen tai säädösten muuttuessa. Toimintamallin osaohjeita voidaan täydentää ja
lisätä myös tarpeiden sekä tilanteiden muuttuessa sekä erilaisen, myös uuden rantojen kunnostamiseen liittyvän
tiedon tarpeen lisääntyessä.
Hankkeen piloteissa laaditut investointeihin tähtäävät suunnitelmat toteutuessaan tuottavat merkittävää hyötyä
kohteiden kohderyhmille paikallisesti pitkäksi aikaa. Rannat kuntoon –hankkeessa laadittujen suunnitelmien hyödyntäminen on mahdollista myöhemminkin.

7.2 Ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi, ml liiketaloudelliset ja lainsäädännölliset
näkökohdat
Hankkeessa laadittu toimintamalli sekä sen osaohjeet ovat vapaasti ja julkisesti kaikkien teemasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilla. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus vastaa toimintamallin ja siihen liittyvän aineiston päivittämisestä ja ajantasaisuudesta myös hankkeen päätyttyä. Toimintamallia jalkautetaan neuvontatyössä. Toimintamallia jalkautetaan myös aktiivisessa sidosryhmäyhteistyössä mm. vesistökunnostusverkoston kanssa.
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7.3 Teknistaloudellisen toteutettavuuden arviointi
Käytännön hoitotöiden toteutuksessa haasteena on erityisesti vesikasvien niitossa ja muissa vesikasvien poistotavoissa sopivien laitteiden ja yrittäjien puute. Yrittäjien näkökulmasta laitekehitystä jarruttaa kysynnän vähäisyys
sekä rahoituksen puute. Rannanomistajien ja -kunnostajien näkökulmasta tilanne näyttäytyy taas tarjonnan vähäisyytenä ja tiedon puutteena.
Mökkiläisillä ja rannanomistajilla on maksuhalukkuutta hoitotöiden teettämiseen, joten kaikkea rantojen hoitotyötä
ei tarvitse toteuttaa hanke- tai muulla ulkopuolisella rahoituksella. Edellytyksenä on kuitenkin kokonaispalvelu,
joka sisältää töiden huolellisen suunnittelun ja toteutuksen aina niittomassojen poiskuljetukseen asti. Rantojenhoidon menetelmistä viestimällä ja yhteismarkkinoinnilla voidaan luoda kysyntää, jotta yrittäjät uskaltavat kehittää
palveluita.
Laitekehitykseen tulisi saada helpommin kanavoitua investointitukea, ja kehittämistyöhön pitäisi saada mukaan
koko hoitoketju suunnittelijoista niittomassojen hyödyntäjiin asti. Töiden toteutusta tehostaisi huomattavasti, jos
niittoja ja muita hoitotöitä voitaisiin toteuttaa laajempina kokonaisuuksina, mikä edellyttäisi töiden organisointia ja
hyvää etukäteissuunnittelua. Tällainen tehtävä sopisi hyvin paikallisille vesiensuojelu- tai muille yhdistyksille ja
paikallisille toimijoille, jolloin työhön voitaisiin yhdistää myös käytännönläheinen hoitotöiden vaikuttavuuden seuranta. Tämän lisäksi tarvitaan nykyistä laajempaa tutkimustyötä hoidon vaikutuksista ja erityisesti vieraslajien oikeista poistotavoista.

8. Talousraportti
8.1 Budjetin ja rahoitussuunnitelman toteutuminen ja esiin nousseet ongelmat
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 231 579,00 euroa, josta ympäristöministeriön julkisen tuen osuus oli 220 000 euroa
(95%) ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n yksityisen rahoituksen osuus 11 579 euroa (5%). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 231 578,94 euroa (101,3% kokonaisbudjetista), josta Ympäristöministeriön rahoitusosuus
on 220 000,00 euroa (93,78 %) ja omarahoitusosuudeksi jää 11 729,34 euroa (6,22%).
Taulukko 3. Hankkeen kustannuserittely 1.6.2015 – 31.12.2016.
KUSTANNUSERITTELY

Kustannukset

Budjetti
1.6.2015 31.12.2016

Toteutuneet
Toteutuneet
Toteutuneet
Muutosbudjetti kustannukset kustannukset kustannukset
1.6.2015 1.6.2015 1.1.2016 1.7.2016 31.12.2016
31.12.2015
30.6.2016
31.12.2016

Yhteensä
1.6.2015 31.12.2016

Kustannuksia
%/ budjetista

A. Henkilöstökulut
A.1 Hanketoteutt. henkilöstön palkkakulut
A.2. Henkilösivukulut
A.3 Ulkopuolisten palveluiden tuottajat ja alihankinnat
A.4 Matkustuskulut
Henkilöstökulut yhteensä

B. Koulutustapahtumat
Koulutuskulut yhteensä

121 500,00
36 600,00
27 000,00
9 000,00
194 100,00

129 450,00
40 015,00
22 000,00
10 000,00
201 465,00

29 968,78
13 128,58
1 725,76
4 627,46
49 450,58

52 400,45
13 246,40
2 183,00
2 406,61
70 236,46

47 155,97
13 860,60
16 295,42
3 351,85
80 663,84

129 525,20
40 235,58
20 204,18
10 385,92
200 350,88

100 %
101 %
92 %
104 %
99 %

7 700,00
7 700,00

6 000,00
6 000,00

739,11
739,11

521,44
521,44

4 459,37
4 459,37

5 719,92
5 719,92

95 %
95 %

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

28 665,00
1 113,95
0,00
0,00
29 778,95

23 000,00
1 113,95
0,00
0,00
24 113,95

3 682,98
0,00
0,00
0,00
3 682,98

6 341,59
642,59
0,00
0,00
6 984,18

16 639,53
1 209,68
0,00
0,00
17 849,21

26 664,10
1 852,27
0,00
0,00
28 516,37

116 %
166 %
0%
0%
282 %

231 578,95

231 578,95

53 872,67

77 742,08

102 972,42

234 587,17

101 %

C.Hankinnat
C.1 Materiaalit ja tarvikkeet
C.2 Tietoaineistojen hankinta
Hankintakulut yhteensä

D. Muut kulut
D.1 Yleiskustannukset
D.2 Julkaisukustannukset
D.3 Muut kustannukset
D.4 Varaus ennakoimattomiin kuluihin
M uut kulut yhteensä

Kustannukset yhteensä

Hankkeen budjettia muutetiin muutoshakemuksella 16.11.2016. Hanke tuotti alueellisia hankeideoita enemmän
kuin, mihin hankkeessa oli varauduttu. Hankesuunnitelmasta poiketen, hankkeen toimijat toteuttivat itse alueiden
jatkohankkeiden suunnittelua pilottikohteissa. Yleisneuvontaa rantojen kunnostusprosessin hallintaan tarvittiin
odotettua enemmän kuin yksittäistä teemallista tai erityisasiantuntijaneuvontaa, mikä toteutui suunniteltua suurempina palkkatyökuluina ja suunniteltua pienempinä ostopalvelukuluina. Kokonaisbudjetti (231 578,95 euroa)
hankkeessa pysyi samana.
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Hanke on ollut kustannustehokas, koska siinä on korvattu lähinnä asiantuntijoiden työ ja ostopalvelut. Korvauksetta suunnitteluun saatiin mukaan pilottialueiden työryhmät ja kyläläiset. Hanke on kustannustehokas myös siksi,
että sen jatkuvuudessa tullaan hyödyntämään alueellisia rahoituksia.

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten
9.1 Esiin nousseet jatkohankkeita koskevat ideat ja tarpeet
Käytännönläheistä neuvontaa ja viestintää vesien ja rantojen hoidosta tulee jatkaa. Rantojen kunnostamisesta
kiinnostuneilla asukkailla, maanomistajilla ja yhdistyksillä on suuri tiedon tarve. Nyt laadittu toimintamalli osaohjeineen helpottaa rantojen kunnostamisessa alkuun myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole aiempaa kokemusta aiheesta. Erillinen valtakunnallinen laaja, useiden toimijoiden yhteisviestintähanke, mikä sisältäisi hoitotoimenpiteitä
konkreettisesti havainnollistavia rantojen ja vesistökunnostuksen työnäytöksiä, edistäisi tavallisten ranta-asukkaiden, maanomistajien ja yhdistysten kiinnostumista ja sitoutumista rantojen hoitoon. Yhteiset keskustelut ja työnäytökset kunnostuskohteilla tuovat konkreettisesti esille, miten kunnostus- ja hoitotöitä kannattaa lähteä toteuttamaan ja mitä asioita tulee huomioida. Käytännönläheiset ohjeet ja toimintatapasuositukset, esimerkkikohteet ja
niistä saatujen hyvien käytäntöjen monistettavuus tuovat resurssitehokkuutta. Vertaisoppiminen ja yhteistyö edistävät parhaiten hyvien käytäntöjen leviämistä.
Rahoitukseen tulisi saada helpommin haettavia rahoitusmuotoja ja rahoituslähteiden pitäisi paremmin huomioida
rantojen ja vesienhoidon monitavoitteisuus veden laatua ja ravinteiden kierrätystä laajemmin. Rannat kuntoon hankkeessa on todettu, että asukkaat ja maanomistajat kiinnostuvat vesistön hoidosta helpommin virkistyskäytön
edellytyksiä parantamalla. Innostus ja tieto karttuvat työtä tehdessä ja lopulta myös edetään niihin toimenpiteisiin,
millä on itse veden laatua ja vesistön ekologista tilaan parantavia vaikutuksia. Rahoituksesta tarvitaan laajaa
useiden rahoittajien välistä yhteistyötä ja keskustelua, jotta toisaalta päällekkäisyyksiä voidaan karsia, mutta
myös, että rantojen hoidon kokonaisuus tulisi huomioiduksi ja erilaisille toimenpiteille löytyisi rahoitusmuotoja.
Vuoropuhelua rahoitusmuotojen kesken tarvitaan, jotta rahoituslähteiden käytännöt yhtenäistyisivät. Esimerkiksi
Leader-toimintaryhmien yleishyödyllisissä investointihankkeissa on isoja toimintaryhmäkohtaisia eroja. Mikä voi
ilmetä käytäntönä, että vesistön toisessa päässä toimiva toimintaryhmä saattaa rahoittaa ruoppausta, kun vesistön toisessa päässä toimivan toisen toimintaryhmän ohjelman mukaan ruoppaus ei ole rahoitettava toimenpide.

9.2 Mitä vastaavissa hankkeissa tulisi välttää, mitä suositellaan
Tulevissa vesistöjen ja rantojen kunnostushankkeissa pitää olla kunnilla, asukkailla ja muilla toimijoilla suuri motivaatio kehittää rantoja yhteistyössä. Suunnittelualueen kannattaa käsittää vaikkapa useampia kohteita, kyliä ja
vesistöjä. Koordinaatiohanke useamman kohteen ympärille olisi tehokkain ja toimivin tapa kunnostaa rantoja.
Alueella ja riittävän isolla joukolla tulee olla riittävä polte viedä kunnostusta eteenpäin. Jos polte sammuu, ulkopuolisen on vaikea asiaa edistää, menetelmät ja työvaiheet monimutkaisia, kuluu liikaa energiaa idean lämmittämiseen.
Kun toteuttajilla on riittävästi yhteistä tahtoa, tahto kantaa myös hankkeen loppuun saakka ja kestää paremmin
myös mutkikkaat hankerahoitusvaiheet. Tulevissa hankkeissa tulisi kirjata mahdollisimman paljon toimintaa kohteessa, sillä tavalla saa sitoutettua ja aktivoitua toimijat mukaan.
Viestintää hyvistä käytännöistä ja esimerkeistä tarvitaan lisää. Toimintamallin jalkauttaminen aktiivisella viestinnällä ja konkreettisilla esimerkeillä edistää rantojen kunnostamista ja sitä kautta pieninä palasina myös edistää
vesistöjen kunnostamista ja vesistöjen ekologisen tilan kehittymistä myönteisesti.

10. Johtopäätökset /Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista
Yhdistyksissä ja ranta-asukkailla on suurta kiinnostusta toteuttaa rantojen hoitoa. Toteuttamiseen tarvitaan neuvontaa ja ohjausta töiden suunnittelusta ja rahoituksen hakemisesta aina töiden toteutukseen ja hankerahoituksen
raportointiin asti. Etenkin rahoitusten hakeminen on usein hyvin työlästä ja vaatii hakijalta suurta perehtyneisyyttä
sekä runsaasti aikaa. Moni kunnostushanke saattaa kaatua rahoitusvaikeuksiin.
Vaikka pilottialueet olivat erilaisia ja alueilla testatut menetelmät erilaisia, kaikista nousi esille yhteisiä, rantojen
kunnostusta estäviä ja hidastavia tekijöitä. Edelleenkään rantojen kunnostamiseen ei ole helppo löytää tietoa.
Tieto on hajallaan ja sen sisältö ei välttämättä avaudu niille rantojen kunnostamisesta kiinnostuneille, joille ylipäätään myös vesistöjen hoitoon ja kunnostamiseen liittyvät aiheet ovat entuudestaan vieraita. Rantojen maanomis-
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tus on pirstaleinen ja monimuotoinen, mikä tekee rannan kunnostushankkeista usein haastavia ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on joskus vaikeaa. Rantojen kunnostamiseen on olemassa useita erilaisia rahoituksia,
mutta rahoitusmuodot ovat vaikeasti löydettävissä ja eri rahoitusmuotojen käytettävyyden arviointi kohdekohtaisesti voi olla vaikeaa. Rahoituksen muodot myös vaihtelevat eripuolilla Suomea, rannan kunnostamisesta kiinnostuneet eivät ole eri rahoitusmuotojen edessä yhdenvertaisia, jos samoista rahastoista toteutetaan eri toimenpiteitä eri puolilla Suomea, riippuen esim. toimintaryhmien (Leader) erilaisista painopisteistä ja toimintaohjelmista.
Rahoituksen hakeminen on hyvin työlästä, jos rahoituksen hakemiseen ei saa neuvontaa ja tukea, hanke voi
jäädä toteutumatta.
Virkistyskäytön helpottuminen, maiseman paraneminen ja lajiston, kuten kala- ja lintukantojen elpyminen, ovat
tärkeitä kannustimia, joilla asukkaita ja yhdistysväkeä saadaan motivoitua toteuttamaan pitkäjänteistä vesien- ja
rantojen hoitotyötä. Veden laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet koetaan usein liian monimutkaisiksi ja
niistä tulevat hyödyt kauaskantoisiksi. Siksi on tärkeää lähteä töihin pala kerrallaan ja kasvattaa tietämystä ja
tavoitteita vesienhoidosta pikku hiljaa.
Rantojen kunnostamis- ja vesistökunnostamishankkeiden rahoitusongelmien lisäksi käytännön töiden toteutuksessa on useita muita haasteita. Esimerkiksi vesikasvien niitossa ja muissa vesikasvien poistotavoissa haasteena
on yrittäjien ja sopivien laitteiden puute. Laitekehitykseen tulisi saada helpommin investointitukea ja kehittämistyöhön pitäisi saada mukaan koko hoitoketju suunnittelijoista niittomassojen hyödyntäjiin asti. Lisäksi töiden toteutusta tehostaisi huomattavasti, jos niittoja ja muita hoitotöitä voitaisiin toteuttaa laajempina kokonaisuuksina,
mikä edellyttäisi töiden organisointia ja hyvää etukäteissuunnittelua. Tällainen tehtävä sopisi hyvin paikallisille
vesiensuojelu- tai muille yhdistyksille ja toimijoille.
Rannat kuntoon hanke sekä sen pilottikohteet toimivat erinomaisesti hankkeessa laaditun toimintamallin rakentamisessa ja toimintamallin taustatiedon keräämisessä. Mutta itse veteen kohdistuvissa kunnostusasioissa Rannat
kuntoon -hanke on liian lyhytaikainen. Vesistön kunnostaminen on hidasta. Kunnostustoimiin sisältyvät toimenpiteet aiheuttavat kyläläisissä sekä innostusta että vihastusta. Erityisesti veden nosto saattaa aiheuttaa runsaasti
myös vastustusta. Asukkaiden ja maanomistajien kanssa avoin keskustelu vie aikaa. Päätösten teko vie aikaa;
halutaanko sitoutua useammaksi vuodeksi hoitotoimiin, ketkä ottavat päävastuun, miten osakaskunnat voivat
osallistua, miten omarahoitusosuus kerätään, jaksetaanko tehdä talkootyötä tarpeeksi. Vesistön kunnostukseen
tähtäävät mahdolliset toimenpiteet ja erityisesti vesikasvien poisto ja vedenpinnan vakauttaminen ovat erittäin
pitkävaikutteisia toimenpiteitä ja niiden kokonaisvaikutukset ovat osittain vaikeasti arvioitavissa. Vasta myöhemmin nähdään, miten pilottikohteilla tehdyt kunnostuskokeilutyöt kokonaisuudessaan ovat onnistuneet.
Koska toimintamalli syntyi hankkeen aikana, kokemuskertymän mukana, olisi tarvittu vielä lisää pilotointiaikaa ja
resursseja testata toimintamallia ja sen osaohjeita erilaisissa kohteissa ja erilaisten kohderyhmien hankkeissa.
Toimintamallin pidempiaikainen testaus- ja kehitystyö jäävät Maa- ja kotitalousnaisten hankkeen jälkeiseksi aktiiviseksi kehitystyöksi. tätä työtä tehdään jatkossakin yhteistyössä eri toimijoiden, mm. Vesistökunnostusverkoston
ja monien alueellisten toimijoiden kanssa.
Yhteenvetona rannan kunnostamista miettiville rannan asukkaille, maanomistajille, yhdistyksille ja suurelle yleisölle voidaan todeta, että apua ja tietoa on olemassa ja rahoitusta on olemassa. Toimenpiteitä kannattaa lähteä
tekemään pieninkin askelin, ne johtavat usein myös isompiin ja merkittävimpiin toimiin. Kevyemmilläkin toimenpiteillä on hyviä vaikutuksia vesistöön ja voidaan päästä toivottuun lopputulokseen.
Yhteenvetona päättäjille, viranomaisille ja neuvonnalle voidaan todeta, että rahoitus ilmenee sen hakijoille hieman
hajanaisena ja rahoitus ei välttämättä toteudu aina tasa-arvoisesti. Rahoituksen hakijat kokevat prosessit usein
mutkikkaiksi ja rahoituksen haun vaikeus ja vaativuus saattavat estää monen hankkeen toteutuksen. Rahoituksen
haun vaikeuksien lisäksi toimijoilla voi olla pelko siitä, että rahoitusta ei osata käyttää tai raportoida oikein, jolloin
pelkona ovat sanktiot. Toimijoille tarvitaan paljon kannustusta, tukea ja tietoa.
Vesienhoidon ja vesistöjen tilan viestinnässä ei kannata aina mennä laatuviestit edellä, rantojen hoito on myös
paljon muuta kuin vesien laadun parantamista, vesienhoitoon voidaan innostaa myös muilla viestikärjillä kuten
virkistyskäyttö ja -hyöty sekä luonnon monimuotoisuus ja maisema teemoilla. Niiden kautta saadaan myös toimia,
joilla on positiivinen vaikutus itse vesien hoitoon ja lopulta positiivinen vaikutus myös vesistön ekologiseen tilaan.
On tiedostettava, että vieraslajit ovat suuri uhka myös vesiympäristössä. Rantojen hoito vaatii usein suurta kompromissien tekemistä, syyllistäminen ei edistä hankkeita, tarvitaan paljon positiivista ja kannustavaa viestintää.
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