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Rannat kuntoon – kaksi pilottikohdetta  

Länsi-Suomessa 
• Molemmilla pilottikohteilla 

kylärantojen käyttö oli 
hiipunut, rakenteet 
rapistuneet  

• Kylillä kaivattiin yhteistä 
kokoontumis- ja 
virkistäytymispaikkaa 

• Yhdistyksissä oli 
talkoointoa kunnostukseen, 
mutta ei tietoa mistä ja 
miten työt aloitettaisiin,  ja 
mistä löytyisi rahoitusta 

 

 

Merikarvia:  
Riispyyn osakaskunta, 
yhteislaiturialue 

Taivassalo:  
Helsingin kyläyhdistys, 
uimaranta-alue  

Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja 1/2017 



Helsingin uimaranta 
• Taivassalon kunta 

vuokrannut alueen 
Helsingin kyläyhdis-
tykselle 50 vuoden 
sopimuksella 

• Erityinen historia: 
graniitin louhintaa 1900-
luvun alussa. Rannan 
louhoskivikasat olleet 
kivien lastauspaikkoja. 

• Talkoovoimin rakennettu 
saunamökki 20 v. sitten 

• Uimaranta päässyt 
liettymään ja 
ruovikoitumaan 

 

 



Riispyyn yhteislaiturialue 

• Riispyyn osakaskunnassa 
on noin 240 jäsentä, 
hallinnoi vajaan 400 ha 
kokoista yhteisvesialuetta 

• Vesialue kuuluu 
Kasalanjokisuun Natura 
2000 –alueeseen 

• Yhteislaiturialue on 
rakennettu 1980-luvulla, 
52 venepaikkaa, 
nuotiopaikka 

 

  

 

 



• Yhteistyöryhmät 

– Kyläyhdistys, osakaskunta, kunta, 
vesiensuojeluyhdistys, ELY-keskus, V-S kylät, 
kesäasukkaat, kalatalouskeskus, muut yhdistykset 

• Kyläkävelyt ja –illat, some-viestintä, yhteiset 
maastokäynnit 

• Taustaselvitykset  

– Kasalanjokisuun Natura 2000-alue 

– Helsingin kivilouhimohistoria ym. 

• Työnäytökset, talkoot 

• Koulutus ja neuvonta rantojen hoidossa 

Yhteistyöllä suunnittelu ja 

työt käyntiin 



• Rakenteet ja korjaukset 

• Riispyyn venelaiturien korjaus 

• Helsinginrannan saunamökin perustusten korjaus 

• Parkki- ja venesäilytyspaikat 

• Uimaranta ja uimakopit 

• Nuotiopaikka- ja kota, polttopuukatos 

• Infotaulut, luontopolku   

• Niitto- ja ruoppaussuunnitelmat 

• Kosteikko- ja rantalaidunsuunnitelmat 

lähialueelle 

• Puuston hoito, näkymien avaus 

 

 

Rannat kuntoon –

hankkeessa tehtiin 

kunnostussuunnitelmat 



Riispyyn 
yhteislaiturialueen 
yleissuunnitelma 



Riispyyn 

yhteislaituri-
alueen detaljit 



Helsinginrannan 
yleissuunnitelma 



Esimerkki 
Helsinginrannan 
luontopolun 
taulusta 



Molemmille pilottikohteille haettiin 

yleishyödyllistä investointitukea 
• Riispyyn osakaskunnan hakemus Pohjois-Satakunnan Leaderistä 

• Budjetti 35 410 €: Leader 50 %, Kunta 25 %, talkootyö ja 

yksityinen rahoitus 25 % 

• Helsingin kyläyhdistyksen hakemus Varsin Hyvä Leaderistä 

• Budjetti 22 978 euroa:  Leader 58 %, talkootyö 42 % 

• Hakemukset melko työläitä ensikertalaisille,  
ohjeet ja opastus tärkeää -> vaiva kannattaa nähdä!   

• Yksityiskohtainen kustannuslaskenta ja 
hintaselvitykset/tarjouspyynnöt auttavat budjetin kokoamisessa         
ja siinä pysymisessä 

• Kannattaa varautua: luvat, ilmoitukset, indikaattorit, 
vuokrasopimukset, erityisen oikeuden kirjaukset 

• Rahoitusehdot ja –käytännöt vaihtelevat Leader-ryhmien välillä,    
siksi kannattaa heti hakuprosessin alussa olla yhteydessä oman 
alueen Leader-ryhmään 

 



Niitto- ja ruoppausnäytöksistä  

konkretiaa ja kontakteja 



Lisätietoja: 

Terhi Ajosenpää 

Maisema- ja ympäristöasiantuntija 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-Suomi 
Artturinkatu 2, Turku 

terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi 
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