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Mitä on ranta-alueiden 
monikäyttösuunnittelu?  

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu on 
käytännöllistä suunnittelua, jonka avulla 
löydetään rannikkoalueen tärkeimmät 
monimuotoisuus- ja vesiensuojelukohteet. 

Suunnittelussa yhdistetään ranta-alueilla
• luonnon monimuotoisuuden hoito
• Vesien tilan parantaminen 
• virkistyskäyttö 
• maisemanhoito
• luonnonvarojen hyödyntäminen



Suunnittelussa eri 
käyttäjäryhmien 
intressit sekä alueiden 
hoidon ja 
käytön erilaiset 
tavoitteet 
huomioidaan ja 
sovitetaan yhteen

Hailuoto 



Luonnon monimuotoisuus
Luonnonvarojen hyötykäyttö 

• Moni eliölaji hyötyy matalakasvuisista merenrantaniittyistä 
• Huomioidaan matalla merenrantaniityllä viihtyvä lajisto, 

ruovikkojen lajisto ja rantojen lahopuilla viihtyvät lajit 
• Huomioidaan uhanalaiset lajit 

• Ekosysteemipalvelut:
- ruuantuotanto, luonnonlaidun lihaa 
- järviruoko materiaalina, voidaan käyttää mm. kasvualustoina, 

karjan rehuna, maanparannusaineena sekä biokaasu- ja 
polttolaitoksilla raaka-aineena



Monikäyttösuunnittelun 
lähtökohtia Suomen rannikolla  

Maankäyttötavoitteita ranta-alueilla voivat olla:

- Hakamaa tai metsälaidun 
- Niitettävä niitty / perinnebiotooppi 
- Laidunalue 
- Kosteikko 
- Suojavyöhyke tai luonnonhoitopelto 
- Poistettava ruovikko 
- Säilytettävä ruovikko 
- Hyödynnettävä ruovikko
- Virkistyskäyttö 



TÄRKEINTÄ LUMOSSA 
RANTA-ALUEILLA 

• Perinnemaisemien 
säilyttäminen ja 
kunnostaminen

• Pohjoisemmassa 
säilyttävä riittävästi 
ruovikkoja

• Eteläisemmässä 
Suomessa tärkeää 
vähentää ruovikoita Kirkkonummi



Ruovikkojen lajistoa 

Rantaniittyjen lajistoa 

Espoo 



• Suositaan nautoja merenrannoilla ja 
metsäisillä alueilla

• Huomioitava laidunnuksen 
aloitusajankohta linnuston tai 
kasvillisuuden takia joissakin kohteissa  Pori



Laidunnusta hoitotapana ei 
kannata sulkea pois 
kaupungeissakaan. 

Helsinki 



Lampaat sopivat 
kuivemmille moreeni- ja 
hiekkapohjaisille 
rantaniityille. Tässä 
saarikohteessa 
laiduntavat tehokkaasti 
myös hanhet. 

Loviisa 



Hanko

Hiekkarantaa
laitumena. Arvokas 
lintukohde, laidunnus 
pitää rantaniityt 
matalina kahlaajille.  



Virkistyskäyttö ja erilaiset palvelut 
Maisemanhoito   

• Maisemanhoito kohdistuu yleensä alueille missä on paljon virkistyskäyttöä

• Reitit, polut, rakenteet, opasteet 

• Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  

• Näkyminen avaaminen, ei yleensä ristiriitainen luonnonhoidon kanssa 

- maisemapuut, puuryhmät

• Ekosysteemipalvelut:  

- Kulttuuripalvelut: esteettisyys, virkistys, innoitus



Asutuksen vieressä 
oleva laidun. Kuntien 
avoimet viheralueet 
(erilaisia niittyjä) voivat
olla myös
laidunnuskohteita.

Hamina  



Lintuharrastuksen ja 
luontomatkailun suosio 
kasvaa – tarvitaan 
paikkoja missä voi 
tutustua merenrantojen 
luontoon 

Raisio



Liikkuminen 
laitumella 
- ohjatut reitit
- turvalliset kulut
- rakenne voi 

toimia aitana 
- aitojen ylikulut 
- opastus 

eläimistä
- yhteystiedot  

Raisio 



Esteetön
Kiinnostava 
Maisemaa mukaileva
Turvallinen  

Pori 



Linnustollisesti arvokkailla 
alueilla on liikkumiskielto 
lintujen pesinnän aikana. 
Lintuharrastajat ja -
valokuvaajat kannattaa 
huomioida jo  
suunnitteluvaiheessa ja on 
hyvä osoittaa sallittuja 
tarkkailupaikkoja. 

Hamina



Laidunnus nosti 
huomattavasti kohteen 
arvoja ja alue avautuu 
retkeilijöille. Kirkkonummi



Sama kohde oli 
tällainen muutama 
vuosikymmen sitten. 

Kirkkonummi



Vesien tilan parantaminen 

Hyviä tapoja vesien tilan parantamiseen: 

- kosteikot

- peltojen suojavyöhykkeet ja –kaistat

- säilytettävät ruovikot sitovat vesistöihin päätyviä ravinteita 

- myös ruovikon tai muun vesikasvillisuuden korjuulla voidaan siirtää 
niihin sitoutuneita ravinteita pois vesistöistä

- merialueiden vesien tilaan voidaan vaikuttaa tehokkaimmin 
valuma-alueiden  vesienhoitosuunnitelmilla tai vastaavilla 



Sopimuslaidunnus -opas ja 
Laidunpankki avuksi  

www.laidunpankki.fi

Kiitos!

http://www.laidunpankki.fi/
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