HANKESUUNNITELMA
HAKIJA
Mynämäen – Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry. (LSY) Yhdistyksessä on jäseniä noin 80.
Aktiivisessa porukassa on noin kymmenkunta henkeä. Yhdistyksen talous on vakaa.
HANKKEEN NIMI
Mietoistenlahti – luontoelämyksiä kaikille
TOTEUTTAMISAIKA
VIREILLETULOPÄIVÄ 20.10.2017 – 31.12.2019
TAUSTA JA TARVE
Mietoistenlahti on pitkälle sisämaahan ulottuvan Mynälahden perukka, johon laskee Laajoki.
Alueen itäpuolella Mynäjoen suisto muodostaa pienen sivulahden. Mietoistenlahti kuuluu Natura
2000 -verkostoon linnuston erityissuojelualueena (SPA). Se on erinomainen lintujen tarkkailupaikka
erityisesti muuttoaikoina. Lahti ympäristöineen kuuluu myös valtakunnallisesti arvokkaisiin
maisema-alueisiin. Metsähallituksen mukaan alueella vierailee vuosittain noin 10 000 kävijää.
Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys on vuodesta 1988 toiminut aktiivinen järjestö, jonka
tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa, järjestämällä kokouksia ja
esitelmätilaisuuksia sekä julkaisemalla alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä, tekee
aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille sekä ottaa tarpeen mukaan kantaa toimialaansa
liittyvissä asioissa, edistää luonnon kaikinpuolista tuntemusta järjestämällä yleisöretkiä luontoon ja
antamalla siellä asianmukaista havainto-opetusta sekä edistämällä luontoon kohdistuvaa tutkimusta
ja harjoittamalla nuorisotoimintaa.
Mietoistenlahden lintutornit ja polut tarjoavat hyvät mahdollisuudet päiväretkeilyyn kaksine
lintutorneineen. Isompi lintutorni on aktiivisten lintuharrastajien suosiossa ja siellä lintujen
tarkkailuun tarvitaan kaukoputki. Pienemmältä tornilta näkee hyvin myös kiikareilla. Hankkeessa
pienemmästä lintutornista on tarkoitus parantaa perhetorni ja soveltuva käyntikohde myös
aloitteleville harrastajille. Maastoon on muotoutunut polkuja ja liikkumista ohjataan reiteille
parantamalla alueen opasteita ja viitoitusta. Perhetornin yhteyteen varustetaan myös taukopaikka.
Perhetornille tehdään ensimmäisen lintutornin ohittava kiertoreitti, jolloin Vasikkahaan polusta tulee
myös rengasreitti. Silakkarin parkkipaikalle on jo pidemmän aikaa toivottu liikuntaesteetöntä
lintujentarkkailulavaa ja tämä toteutetaan hankkeessa. Noin puolitoista metriä korkealta lavalta
avautuu esteetön näköala lahdelle.
Nämä tarpeet huomioiden Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys hakee Ravakan
investointitukea Vasikkahaan ja Silakkarin virkistyskäytön parantamiseen. Hankkeen
toteuttamiseksi LSY hakee lainaa Suomen luonnonsuojeluliitto/ V-S piiriltä.
KOHDERYHMÄ
Reitin käyttäjiä ovat alueen asukkaat ja luontoharrastajat, lintuhavainnoitsijat ja Saariston rengastie
-matkailijat sekä päiväretkeilijät. Polku on myös koulujen ja päiväkotien luontoretkikohteena.
Uuden portaattoman lintulavan myötä kohde houkuttelee myös vaikeammin maastossa liikkuvia ja
Vasikkahaan suosio perheiden keskuudessa nousee.
TAVOITTEET
Hankkeessa muodostetaan alueen poluista eheä, hyvin opastettu ja palveleva kokonaisuus
lintuharrastajille ja perheille. Mietoistenlahden vetovoimaisuutta kehitetään. Kävijät voivat kulkea
maastossa turvallisesti ja lintuja häiritsemättä luonnosta nauttien.

TOTEUTUS JA TOIMENPITEET
Silakkari: P-alueen viereen rakennetaan kulkuluiskallinen liikuntaesteetön lintulava.
Rakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä TLY ry.n ja Kynnys ry.n
kanssa, Metsähallitus ja laiduneläinten omistaja pidetään informoituna kohteen
toimenpiteistä. P-alueen ohjausta ja opastusta parannetaan. Sillankarin näköalakallioille
menevää polkua kestävöidään (pitkospuut). Näköalakallion pöytä-penkit kunnostetaan.
Kulttuuripolku: Saaren kartanon alapuolista polkua kestävöidään ja reitille sijoitetaan
tarvittavat opasteet. Jatkossa Saaren kartanon vaihtuvaa kulttuurituotantoa voidaan
tuoda esille tällä polkuosuudella. Tehdään yhteistyötä Saaren kartanon / Kone säätiön
kanssa.
Vasikkahaan pienempi lintutorni nk. perhetorni muutetaan palvelemaan paremmin
kohderyhmää, perheet ja kiikarikävijät. Tornin rakenteita parannetaan. Tornin
ylläpidosta huolehtii jatkossa hakija, LSY. Tehdään yhteistyötä Turun lintutieteellinen
yhdistyksen eli TLY:n kanssa.
Vasikkahaan polut ja P-paikka: Polkuja alueella kestävöidään, erityisesti lintutorneja
yhdistävä polku. Vanhoja huonokuntoisia opasteita poistetaan. Uusi kiertoreitti
perhetornille raivataan ja kestävöidään. Polun varrelle asennetaan eri lajeille
linnunpönttöjä. Vasikkahaan P-paikan ulkohuussia kohennetaan ja pöytä-penkit
kunnostetaan.
Molempien Vasikkahaan ja Silakkarin opasteet rakenteineen uusitaan. Alueelle rakennetaan toimiva
viitoitus.
Hankkeen toteutuksessa tehdään tiiviistä yhteistyötä Metsähallituksen ja LSY:n kesken, erityisesti
opasteiden ja rakennesuunnittelun osalta. Kohteen hallinta säilyy Metsähallituksella ja kohteen
hoidosta sovitaan erillisillä sopimuksilla LSY:n ja Metsähallituksen kesken.
Luvat ja sopimukset:




Toimenpideluvat esteettömälle lintulavalle Mynämäen kunnasta,
rakennustarkastaja Annika Heikola.
Yhteistyö- ja hoitosopimukset Metsähallituksen ja LSY.n kesken alueen käytöstä
ja sovituista hoitotoimenpiteistä.
Kartanonmäen alapuolta kiertävän alueen käyttölupa Saaren kartanolta, Hanna
Nurminen.

TIEDOTUSSUUNNITELMA
Hankkeesta tiedotetaan ennen hanketta ja hankkeen aikana luonnonsuojeluyhdistyksen omalla nettija fb - sivustolla, Mietoinen ja MYNÄlife fb - sivustoilla, Vakka-Suomen Sanomissa, erilaisissa
kyläläisille järjestettävissä tapahtumissa v. 2017-19 aikana, kylien neuvottelukunnan palavereissa,
kylien ilmoitustauluilla. Tavoitteena on saada myös Turun sanomat, Lounais-Suomen
paikallisuutiset ja YLE tekemään uutisia luontopolusta. Hankkeen etenemisestä informoidaan myös
teknistä ja kasvatus-sivistyslautakuntaa sekä kunnanhallitusta.
SEURANTA
Hankkeessa luodaan verkostoja ja kehitetään yhteistoimintaa mukana olevien toimijoiden välillä.
Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu yhdistysten yhteistyönä hankkeen jälkeen. Hankkeen
tavoitteena on yhteistyön lisääntyminen ja uusien kävijöiden, eritoten perheiden ja Saariston
rengastien matkustajien houkuttelu alueen käyttäjiksi. LSY toimii jatkossakin yhteistyössä alueella
MH.n kanssa. Lokakuu 2017 - joulukuu 2019.

HANKERYHMÄ
Sari Kantonen, Petri Varjonen, Osmo Kivivuori, Vesa Raivo, Terhi Linjos LSY, Jere Rauhala

Metsähallitus, Tuuli Jansson Ravakka ry, tarvittaessa kokouksiin kutsutaan myös TLY.n, Koneen
Säätiön ja Kynnys ry.n edustaja.
KUSTANNUSARVIO
Erillinen kustannusarvioliite.
AIKATAULUN HAHMOTTELUA
Suunnittelutyöt:
Hyödynnetään talkootyönä yhdistysjäsenten asiantuntemusta reitistön ja rakenteiden suunnittelussa.
Kerätään tarvittavaa informaatiota viitoitukseen ja tiedottamiseen hyödynnettäviksi huomioiden
Natura -alue ja Saaren kartanon residenssitoiminta sekä alueen karjan laiduntaminen. Lintulavan
suunnittelu Osmo Kivivuori. Syyskuu 2017-marraskuu 2017. Lintulavan rakentamisen valvontatyö.
Marraskuu 2017 – Toukokuu 2018. Perhetornin rakennustöiden suunnittelu. Tammikuu 2018 –
Kesäkuu 2018
Rakennustyöt:
Talkootyönä tehdään perustus liikuntaesteettömään lintulavaan. Lokakuu 2017 – Joulukuu 2017.
Talkootyönä raivataan uusi polkuosuus Perhetornille Lokakuu 2017 – Huhtikuu 2017
Talkootyönä kestävöidään reitti Sillankarin näköalakallioille. Huhtikuu 2018 – Toukokuu 2018.
Talkootyönä rakennetaan pintalaudoitus lintulavaan. Huhtikuu 2018 – Toukokuu 2018
Talkootyönä kestävöidään Kulttuuripolku ja Vasikkahaan polut. Kesäkuu 2018 – Joulukuu 2018
Talkootyönä rakennetaan ja parannellaan Perhetornia, uutta reittiä ja ulkohuussia. Lokakuu 2017 joulukuu 2019. Materiaalia Perhetornille kuljetetaan talvikaudella 2017-18, jolloin maastoolosuhteet kuljetukseen parhaat.
Talkootyönä rakennetaan linnunpöntöt. Tammikuu 2018 – Huhtikuu 2018.
Talkootyönä rakennetaan uudet opasteet ja viitat. Tammikuu 2018 - Lokakuu 2019.
Ostopalvelut:
Kirjanpito tilitoimistolle hankkeen ajan, teknisten piirustusten skannaus ja tulosteet, pääopasteiden
taitto, opastetaulujen painatus, lintulavan rakennustyö.
Asennustyöt:
Asennetaan eri lintulajien pönttöjä. Maalis - Toukokuu 2018.
Asennetaan viitoitukset ja opastetaulut. Toukokuu 2018 - Syyskuu 2019.
Talkootyöt:
Hankkeen talkootöitä ovat: konetyöt, raivaustyöt, purkutyöt, suunnittelutyö, valvontatyö,
kestävöintityöt, informaation ja materiaalien hankintatyöt, sisällöntuotanto, rakennustyöt,
materiaalien kuljetus, maaston maisemointi- ja muokkaustyöt, siivoamistyöt, pönttöjen asennustyöt,
viitoituksen teko- ja asennustyöt, tiedottaminen, talkootarjoilun järjestäminen.
KS. erillinen talkootuntiarvio -liite.
Yhteistyö:
Tehdään monimuotoista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, mm: Saaren kartano, Pyheen ja
Mietoisten kylät, kyläyhdistykset ja Pyheen kylätori, Turun lintutieteellinen yhdistys, Kynnys ry.,
alueen yritykset kuten ravintola Rim Thang, Pyheen puoti, luonto- ja erämatkailuyritykset
Savikulma ja Suojan puoli sekä laajempina tahoina Metsähallitus, Mynämäen kunta, Visit Turku,
Saariston rengastie. Lokakuu 2017 – joulukuu 2019.

