
Kylärannat kuntoon –toimintamalli asukkaille ja maanomistajille
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Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Pohjanmaa

tuotteistettu maisema

YrittäjyysYrittäjyys

K
u

v
a

t:
 L

ee
n

a
 L

a
h

d
en

v
es

i-
K

o
rh

o
n

en

Suupohjan Jokityöpaja, Riippi 25.6.2019



Rannat kuntoon –toimintamalli

• Tieto on hajallaan ja sen sisältö ei välttämättä avaudu, jos ei ole 
aiempaa kokemusta vesistöjen hoidosta 

• Kunnostushankkeet koetaan usein haastaviksi

• erilaisia rahoituksia on useita, mutta rahoitusmuodot ovat joskus 
vaikeasti löydettävissä 

– eri rahoitusmuotojen käytön mahdollisuuden arviointi eri 
alueilla/kohteissa ja toivotuille toimenpiteille sopivaksi voi olla 
vaikeaa

• Toimintamalli syntyi viiden pilottialueen kokemuksista Varsinais-
Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, 
Pohjois-Savossa ja Kanta-Hämeessä

– alueilla kunnostettiin ranta-alueita eri menetelmin 
yhteistyössä lukuisten eri toimijoiden mm. 
vesiensuojeluyhdistysten, osakaskuntien, 
riistanhoitoyhdistysten ja kyläyhdistysten kanssa 

Pohjankyrö 22.2.2016

Ympäristöministeriö tuki hanketta Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren 
tilan parantamista koskevasta, Raki-ohjelmasta 2015-2016.

Lähtökohta mallin rakentamiselle

Karjalainen 21.9.2016



• Pilottien kokemus: Pienin askelin, pienin 
toimenpitein eteenpäin

– lisätään innostusta ja kiinnostusta

– johtaa suurempiin toimenpiteisiin

• Myös vaikutusta vesistön tilaan

Rannat kuntoon –toimintamalli

Rannat kuntoon -toimintamalli ja sen osaohjeet 

löytyvät Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta 

verkko-osoitteesta 

www.maajakotitalousnaiset.fi/rannatkuntoon

Toimintamalli on tehty joustavaksi, ja sitä 
päivitetään hankkeen jälkeenkin uudella 
kokemustiedolla ja hyväksi todetuilla käytännöillä.
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http://www.maajakotitalousnaiset.fi/rannatkuntoon


Kuvat: Terhi Ajosenpää ja Katri Salminen



Toimintamallin osaohjeet
• Toimintamallin tueksi on laadittu 

käytännönläheisiä osaohjeita.

• Pienet osakokonaisuudet on helppo ymmärtää ja 
valita juuri sille alueelle sopivat toimenpiteet. 

• Kaikissa toimintamallin osaohjeissa on otettu 
huomioon toimenpiteiden vaikutus vesistön 
tilaan.

• Lukija ei tarvitse ennakkotietoa vesienhoidosta

• Osaohjeissa viittaukset tarkempaan lähteeseen 
(mm. ymparisto.fi)

Kuvat: Terhi Ajosenpää, Katri Salminen, Riikka 
Asunmaa ja Marika Turpeinen

Rantojen kunnostamisen ABC (myös vesilaji, lupa-asiat, omistajuus, 
suunnitelmat)
Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus (mahdollisuuksia laajasti)
Rannan perinnebiotoopit
Rannan rakenteet
Rantametsän hoito (maisema näkökulma)
Ruoppaus
Ruoppaus- ja kasvimassan hyötykäyttö
Kosteikot ja suojavyöhykkeet
Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen
Vesikasvien poisto
Vesistöntilan arviointi
Vieraslajien torjunta

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/rantojen-kunnostamisen-abc-7538
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vesiston-kunnostushankkeiden-rahoitus-7564
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/rannan-perinnebiotoopit-7542
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/rannan-rakenteet-7563
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/rantametsan-hoito-7562
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/ruoppaus-7541
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/ruoppaus-ja-kasvimassan-hyotykaytto-7615
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/kosteikot-ja-suojavyohykkeet-7554
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/uimarannan-ja-uimapaikan-kunnostaminen-7539
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vesikasvien-poisto-7540
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vesistontilan-arviointi-7555
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vieraslajien-torjunta-7558


Toimintamalli päivittyy

• Täydennetään uudella tiedolla

• Mahdollisuus myös lisätä linkkejä

• Lisätietoja:

MKN Maisema-asiantuntijat
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Kuvat: Terhi Ajosenpää, Katri Salminen, Riikka Asunmaa ja Marika Turpeinen

Kuva: Essi Jokela



● Työryhmän kokoontumiset
– 7.9.2015 (hankealueeseen tutustuminen maastossa)

– 5.4.2016 (Harava-kyselyn purku ja kohteiden valinta)

● Hankkeen yleiset kyläillat
– 4.2.2016 (hankkeen aloitustilaisuus)

– 27.10.2016 (hankkeen lopputilaisuus, teemailta)

● Kylärantaillat
– 9.6.2016 Saarenpään kylä, kylärantasuunnitelman läpikäynti

– 14.6.2016 Perkiön kylä, kylärantasuunnitelman läpikäynti

– 16.6.2016 Selkämäen kylä, kylärantasuunnitelman läpikäynti

● Tapahtumia
– Vieraslajitalkoot ja –tiedotuspäivä 27.8.2016

– Kirkkosaaren maisemaraivaus 19.-20.10.2016

Rannat kuntoon – Vähäkyrö



Osallistava suunnittelu

Harava -kysely
Kyläillat
Painopisteiden ja suunnittelukohteiden valinta
Toteutussuunnittelu
Rahoitusmahdollisuudet



Painopisteet ja suunnittelukohteet

Rantamaiseman monimuotoisuuden ja virkistyskäytön 
edistäminen (jokivarren maisematie)  

● Rantaselvityksen koonti (paikkatietoaineistot, muut selvitykset ja kommentit)

● Virkistyskäytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma (mm. avattavat rantanäkymät, 
rantojen käyttö ja maisemanhoito) 

Virkistyskäytön edistäminen (yhteiset kylärannat)

● Kylärantojen kunnostussuunnitelmat (Saarenpää, Perkiö ja Selkämäki)

● Kirkkosaaren alueen kehittäminen 

● Reitistön hahmottelu







Kirkkosaaren virkistyskäytön ja maisemanhoidon 

yleissuunnitelma

● Kulttuuriympäristön kehittämiskohde, jossa huomattavia historia- ja 
luontoarvoja

● Viranomaisten maastopalaveri huhtikuussa 2016

● Kokoava suunnitelma alueen eri arvot huomioiden



Kirkkosaaren virkistyskäytön ja maisemanhoidon 

yleissuunnitelma



• Jatkokehitysideoita:

• Kylärantakokonaisuuden kehittäminen; 
laidunsaaren ja rantamaiseman hoito

• Kosteikkosuunnitelma (Perkiön 
kyläkosteikko) ->

Perkiön kyläranta-alueen kehittäminen



Perkiön kylärantasuunnitelma

● Perkiön kylän uimapaikka ja kyläranta kovassa 
käytössä ja suosittu

● Rannan jäsentely ja uusien toimintojen lisääminen

– Kesäkahvila

– Parkkitilan uudelleen jäsentely

– Aitaaminen



Perkiö



Selkämäen kylärantasuunnitelma

● Selkämäen kylärannan kehittäminen yhteiseksi, 
toiminnoiltaan monipuolisemmaksi rannaksi

– Grillikota

– Pelastusvälineistöä

– Parkkialueen kunnostus

● Investointihankehakemus 

-> Leader YHYRES



Selkämäki



• uimapaikka, sauna?

• laituri ja venepaikka

• oleskelupaikka, yleinen viihtyvyys 

• grillaus- ja tulentekopaikka 

• kyläranta-aktiviteettien ja toiminnallisuuden lisääminen

• tapahtumat?

Saarenpään kylärannan kunnostaminen



Saarenpään kylärantasuunnitelma

● Olemassa oleva uimaranta aktiivisessa käytössä, 
joka halutaan toiminnoiltaan 
monipuolisemmaksi

– Oleskelualue

– Nurmialuetta auringonottoon ja oleskeluun

– Rakennuksen ehostaminen / uusiminen

● Investointihankehakemus -> 
Leader YHYRES



Saarenpää



Vieraslajitalkoot 27.8.2016

● Vieraslajitalkoopäivä Kirkkosaaressa

– Torjuttiin jättipalsamia käsivoimin kitkemällä

– Loputon työmaa?



Maisemaraivaus 19.10.2016
● Kirkkosaaren maisemaraivaus

– Avattiin raivaamalla nopeasti umpeenkasvavaa
aluskasvustoa



Kirkkolammen kunnostuksen esiselvitys

● Kirkkolammen kunnostuksen esiselvitys 
(HKM Infra)

● Toimenpidesuositukset lammen 
kunnostussuunnittelun  lähtökohdaksi, 
huomioiden lammen nykyinen käyttö ja 
luontoarvot

– Ruoppaus / vesikasvien poisto / muut 
toimenpiteet

– Hulevesien viivytys ja laskeutus -> lampeen 
laskeva hulevesipuro



Hankkeen yhteenveto ja tulokset 

• Hankkeen tulokset löytyvät hankkeen nettisivuilta:

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/etela-pohjanmaa-kyronjoki-5725

• Hankkeen facebook-sivut:

https://www.facebook.com/RannatKuntoonVahakyro

KIITOS!

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/etela-pohjanmaa-kyronjoki-5725
https://www.facebook.com/RannatKuntoonVahakyro

