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Merenrantaniittyjen ja ruovikoiden hoidon ja hyödyntämisen kehittäminen 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt merkittävän rantaniittyjen ja 

ruovikoiden hoitoa tukevan hankekokonaisuuden (Velho, Cofreen, Natureship) yhteisvolyymiltään useita 

miljoonia euroja. Hankkeissa on innovatiivisen suunnittelutyön lisäksi runsaasti käytännön hoitokokeita ja 

käyttökokeita. Hankkeet tekevät 2011-2013 aktiivista yhteistyötä myös muiden projektien (Mynälahti, 

ProNatMat, Järki, Teho+) kanssa. 

Erityisesti Velho- hankkeen integroivan suunnittelun ja Natura-kosteikkojen suunnitteluosion (osiot yht. 1,2 

milj. €) sekä Cofreen -hankkeen yhteisenä päämääränä on testata maatalouden ympäristötukeen 2014- 

mahdollisesti sisällytettäviä ruovikon leikkuu- ja investointitukia.  Lisäksi tavoitteena on kehittää 

rantavyöhykkeen nykyisiä hoitotukia (mm. luonnon monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien 

hoito, kosteikkojen perustaminen ja hoito) ja ranta-alueiden peruskunnostusmenetelmiä vielä paremmin 

luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteita palvelevaksi.  Hankkeet järjestävät Lounais-Suomessa 

avoimia tarjouskilpailuja sekä ruovikoiden kesä- ja talvikorjuusta 2011 – 2013 (yhteensä 3 talvikorjuu- ja 3 

kesäkorjuujaksoa) että rantaniittyjen peruskunnostuksesta keskittyen kääntöpuolen kartan painopistealueille. 

Em. hankkeet ovat sopineet alustavasti yhteisen virallisen inno-blogin luomisesta v. 2011, joka kehittyy 

ruokoblogista http://ruoko.vuodatus.net/. Blogissa on tarkoitus esitellä innovatiivisia hoitotapoja, ruo'on 

käyttötapoja ja erilaisia peruskunnostuskokeita mm. merenrantaniittyjen hoidossa.   

Varsinais-Suomen ELY-keskus on seuraavissa hankkeissa mukana: 

 VELHO (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, päätös 28.08.2010, hakija Varsinais-
Suomen ELY). 3,05 milj. euroa. Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen 
Lounais-Suomen vesistöalueilla.   

 Cofreen (Interreg IVA, hakija Turun AMK). 1,1 miljoonaa euroa. Ruovikon bioenergia- ja 

rakennuskäyttöä (sis. myös integroivan suunnittelun testaamista Kaarina-Piikkiö alueella ja 

kustannuslaskelmia uutta ympäristötukimuotoa varten)  

  Natureship (Interreg IVA, hakija Varsinais-Suomen ELY-keskus) ,  n. 1,4 milj. euroa. Sisältää Suomessa 

rannikon ekosysteemipalvelujen arvottaminen Varsinais-Suomen osalta Oukkulanlahti-Mynälahti 

alueella. 

TAUSTAA: Ympäristöministeriö pyysi 18.3.2008 Lounais-Suomen ympäristökeskusta laatimaan ehdotuksen maatalouden 

ympäristötuen ohjelmamuutosryhmälle järviruo'on hyötykäytön tukemisesta (YM2/49/2008).  Hallitus ilmoitti vastauksena 

eduskuntakyselyyn 10.4.2008 selvittävänsä mahdollisuutta ruovikon leikkuutukeen osana ympäristötukea.  Asiaa esiteltiin 

MMM:n maatalouden ohjelmamuutostyöryhmässä 13.02.2009, jolloin todettiin että asia vaatii uusien tukimuotojen 

kehittymistä (2014-) varten vielä testauksia ja suunnittelumenetelmän täsmentämistä. Kehitettyä integroivan suunnittelun 

ajatusta esiteltiin MMM:ssä ravinteiden kierrätystyöryhmässä 27.10.2010. Hankkeiden välisenä yhteistyönä on aloitettu 

em. pohjalta integroivan yleissuunnittelun suunnitteluohjeen valmistelu ja ehdotuksen tekeminen rannikkoalueiden 

erityisympäristötukien vesiensuojelu- ja monimuotoisuusvaikuttavuuden lisäämiseksi (erityisesti merenrantaniityt, 

ruovikkoalueet). Tavoitteena on myös kehittää vesialueiden ruovikoiden leikkuuseen oma leikkuutulokseen perustuva 

tukimuotonsa, joka tulisi käyttöön ELY-keskusten integroivassa suunnittelussa osoittamille alueille (optimaalinen 

ekosysteemipalveluverkosto riittävän suunnittelun avulla).   

http://ruoko.vuodatus.net/
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