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Hankkeen tausta 
 
Pirkanmaalla kuten kaikkialla muuallakin Suomessa perinnebiotoopit ja muut arvokkaat pienet 
luontokohteet ovat hitaasti katoamassa. Tämä johtuu ennen muuta maankäytön muutoksista. 
Perinteinen pienkarjatalous laitumineen, hakamaineen ja ketoineen on loppunut tai loppumassa 
maatalouden teknisten muutosten takia. Laiduntamisen, niiton ja polttopuiden oton loputtua 
arvokkaat pienialaiset kohteet kasvavat umpeen. Näiden kohteiden hoito tulisi jotenkin järjestää, 
varsinkin kun nykyisellä EU-ohjelmakaudella tarkoitukseen on saatavissa rahoitusta. 
 
EU-maista Suomi on ainoana ottanut nykyisellä rahoituskaudella 2007-13 käyttöön LEADER-
toimintatavan Manner-Suomen maaseutuohjelman ympäristötukien toimintalinjalla. Ns. ei-
tuotannollisilla investoinneilla voidaan tukea perinnebiotooppien alkuraivausta ja hoitoa sekä 
monivaikutteisten kosteikkojen perustamista. LEADER-toimintatavan myötä hakijana voi toimia 
myös yhdistys tai muu yhteisöllinen taho yksityisen maanomistajan sijaan. Alkukauden tulokset 
yhteisöjen ei-tuotannollisista investoinneista ovat laihoja: aktivointia ja tiedonvälitystä tarvitaan. 
Suomella on koko EU:n mitassa mahdollisuus osoittaa LEADER-metodin käyttökelpoisuus myös 
ympäristötukien puolella. 
 
Pirkanmaan luonnonsuojelurahasto PLSR on vuonna 1999 perustettu yhteisö, jonka 
toimintaideana on saattaa yhteen luonnonsuojelun, maanomistajien ja luontoasiantuntemuksen 
edut ja edustajat. Rahasto on rekistöitymässä yhdistykseksi.  Rahasto toimii Pirkanmaalla ja 
tarvittaessa sen välittömillä lähialueilla. PLSR toimii ikään kuin välittäjänä (”meklarina”) näiden 
tahojen yhteen saattamiseksi, erityisesti muistaen maaseutukulttuurin toimintatavat tällaisissa 
kysymyksissä. Rahasto täydentää julkisen luonnonsuojelun järjestelmiä kohdistamalla toimintansa 
sellaisiin pieniin ja arvokkaisiin luontokohteisiin, jotka pienuutensa takia uhkaavat tuhoutua. 
Rahasto ei osta alueita, vaan tekee hoitosopimuksia tai järjestää muutoin niiden hoidon. Näin 
rahastojen varojen vaikuttavuus on optimaalista. 
 
PLSR on v. 2009 ottanut tavoitteekseen sellaisen lasten luontokasvatuksen edistämisen, jossa 
lapsia ja nuoria opastetaan rahaston ns. sopimuskohteissa tunnistamaan kohteen luontoarvoja ja 
omakohtaisesti tekemään jotain konkreettista kohteen hyväksi.   
 
Hanketta haetaan perustettavan yhdistyksen lukuun. 
 
Hankkeen tarve 
 
Esiselvityksen tarve perustuu seuraaviin tässä vaiheessa tunnistettuihin ongelmiin: 



 
- monet pienten luontokohteiden omistajat eivät osaa tai pysty itse ylläpitämään tai hoitamaan  
  kohteen luontoarvoja esim. ikänsä tai toisella paikkakunnalla asumisen takia 
- on ajankohtaista edistää luonnon- ja maisemanhoitoyritysten ja asiaan tarttuvien yhdistysten ja 
  yhteisöjen toimeen tarttumista 
- mikäli luonnonsuojelun käsitetään olevan  ”silleen jättämistä”  niin se ei sovi kohteisiin joiden 
  arvot perustuvat intensiiviseen maankäyttöön tai ihmisen vaikutukseen (esim. perinnebiotoopit) 
- lasten ja nuorten luontokokemus on yllättävän ohutta ja vieraantunutta ja television välittämää 
- tilastojen mukaan Pirkanmaalla on maakunnista kolmanneksi vähiten luonnonsuojelualueita, kun 
  yksikkönä käytetään hehtaaria (ha) 
 
 
Hankkeen kohde-alue ja –ryhmä 
 
Esiselvityksen  kohdealueena on Poko ry:n Pirkanmaahan kuuluva pohjois-koillisten kuntien (Virrat, 
Ruovesi, Mänttä-Vilppula, entinen Kuru) alue, erityisesti siellä inventoidut perinnebiotoopit, sekä 
mahdolliset esille tulevat vastaavat luontokohteet. Hanketyö kohdistetaan  Poko ry:n toimialueella 
näiden kohteiden maanomistajiin sekä kunkin alueen mahdollisiin luonnon- ja maisemanhoidon 
suorittajiin. Kohteiden tämänhetkisen arvioinnin laatii PLSR käyttäen tarvittavaa asiantuntemusta . 
 
Kohteissa tapahtuva luontokasvatus kohdistuu käytännössä alle 13 –vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin, 
sekä toissijaisesti heidän opettajiinsa vanhempiinsa sekä tämänikäisten lasten kerhoihin.   
 
 
Hankkeen tavoitteet 
 
Hankkeen keskeisinä tavoitteina on: 
 

1. esiselvittää ja löytää alueen pienet perinnebiotooppikohteet  
2. aktivoida paikallistoimijoita perinnebiotooppien hoitoon ja kosteikkojen perustamiseen     
3. informoida kohteiden omistajat mahdollisuuksista järjestää kohteen (esim. perinnebiotooppi) 

hoito ja tätä kautta säilyttää tärkeiksi arvioidut luonnonarvot 
4. lanseerata yrityksille ja yhteisöille sopiva, uuden tulolähteen avaava malli nykyaikaisesta 

luonnon- ja maisemanhoidosta 
5. dokumentoida sopivalla tarkkuudella kohteiden nykytila 
6. opastaa lähiseudun lapset ja nuoret tuntemaan kohteen arvot ja lasten oman tekemisen 

kautta luoda heille myönteinen side a.o. paikkoihin 
7. hankkia kokemusta toimintamallin mahdollisesta levittämisestä muualle Pirkanmaalle 

 
 
Hankkeen toteutus ja määrälliset tavoitteet 
 
Hanke on luonteeltaan esiselvitys, jonka kesto on kuusi kuukautta.  Varsinainen hankkeen kesto 
(hankeaika) on 1.7. 2009 – 30.12. 2010. Hankkeessa otetaan henkilökohtainen yhteys edellä 
kuvattujen luontokohteiden omistajiin, tutustutaan kohteisiin yhdessä heidän kanssaan paikan 
päällä, luodaan yhdessä PLSR:n kanssa yleispätevä sopimusmalli kohteen hoidon järjestämisestä 
ja käytännön ohjeista ja seurataan ensimmäistä  hoitokertaa. Hankkeesta informoidaan myös 
Pirkanmaan maakuntamuseota mahdollisten synergioiden löytämiseksi. 
 
Lasten luontokasvatuksessa on tavoitteena löytää ja järjestää kullekin kohteelle vähintään yksi 
koululuokka, kerho tai vanhempainyhdistys, joka saa opastuksen kohteen arvoihin ja omin käsin 
tekee jotain (esim. haittalajien  kitkeminen, risujen keruu, kohteen valokuvaus, kasvien laskenta jne) 
kohteen hyväksi. 
 



Hanke tuottaa Pirkanmaan luonnonsuojelurahaston nettisivuille a.o. kohteita ja kokemuksia 
esittelevän julkisen sivuston. 
 
 
Kustannusarvio 
 
Hankevetäjän palkka  1,35 x 1900 = 2565                                6 x 2565                15 390 e 
Ostopalvelut    hallintopalvelut arv                                          150 e x 6 kk                  900 e 
                        internet sivutila  PLSR/Optinet                                 500                       500 e       
 
Matkakulut                                                                      4000 km a’ 0,45                1 800 e 
 
Luontoissuoritukset  maanomistajatieto (=talkootyö)  n.  a’ 3 h kohde  x 28 X 10 e     830 e 
                                                asiantuntijat (=talkootyö) n.  a’ 3 h kohde x 28 x  10 e  830 e 
 
Muut kustannukset  työtilakulut  (19 m2 vuokratila kaupungilta)  189 e kk                 1134 e                                  
                                toimistokulut (sis. ATK)                 640 e                                      640 e 
                                muut sekal. kulut                        30 e / kk                                    180 e  
                                                                                                                            ========= 
                                                                                                                           YHT   22 204 e 
 
 
 
Rahoitussuunnitelma 
 
Esiselvitys: julkista rahaa yhteensä 90 %  eli               19 983,60  e 
                      erikoistun. ammatt   talkootyötä               1 660,00  e 
                       PLSR omarahoitus                                     560,40 e 
                                                                                     ======= 
                                                                                      22 204 e 
 
 
Hankeorganisaatio  
 
Hankkeelle asetetaan asiantuntijaryhmä, johon kutsutaan edustus esimerkiksi: 
 
 
Hankkeen toteuttavasta PLSR:sta 
Jonkun toimialueen kunnan ympäristösihteeri 
Ylä-Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksestä 
Virtain MTK –yhdistyksestä 
Alueen riistanhoitoyhdistyksestä 
Pirkanmaan ympäristökeskuksesta 
 
 
Hankevetäjäksi kutsutaan toteuttavan tahon PLSR sihteeri Larissa Heinämäki, Virrat 
 
Hankkeesta tiedotetaan aloitusvaiheen tiedotustilaisuudessa sekä Pirkanmaan ja  Ylä-Pirkanmaan 
tiedotusvälineissä 
 
 
 



Seuranta ja raportointi 
 
Hankkeesta raportoidaan saatavien ohjeiden  mukaisesti puolivuosittain. Koska hanke ajoittuu sekä 
vuosille 2009 että 2010, loppuraportti jätetään viimeistään v. 2010 lopulla. 
 
 
 
 
 
 
Pirkanmaan luonnonsuojelurahasto psta 
 
 
________________________                               ___________________________ 
Juha Kuisma pj                                                       Marianne Kortesoja  vpj 
 
 
 
 
 
 
 
 


