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 Työskentelyssä mukana olleita henkilöitä vaihtui hankeajan aikana, mikä toisaalta toi lisää 

henkilöitä tulevaisuuden toimintaan.

Kohdealue

Kohteena on Rauman kaupungin omistama osa Selkämeren kansallispuistosta sekä siihen liittyvä niin ikään Rauman 
kaupungin omistama, yksityisten alueiden menettelyllä perustettu suojelualue. 

Hankeajan toteutuminen:

 Kohderajaus pysyi aiotunlaisena, joskin osa jaetusta, esimerkiksi meren tilaa koskevasta 
informaatiosta koski tietenkin myös aluetta kohderajauksen ulkopuolella.

Tausta

Rauman kaupungin omistamia ja hallitsemia alueita on liitetty osaksi Selkämeren kansallispuistoa.
Lisäksi osa Rauman kaupungin omistamista saarista ja vesialueista on muodostettu suojelualueeksi yksityismaita 
koskevalla menettelyllä (YSA). Kansallispuistovierailijan retkeilykokonaisuuteen tällä tavoin kuuluvan luonto- ja 
retkeilyalueen ylläpidosta vastaa Rauman kaupunki.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on tehnyt kumppanuussopimuksen Rauman kaupungin kanssa. Yhdistys ei ole 
vain jäseniensä luonto- ja retkeilyseura, vaan yhdistys ottaa vastuuta myös kansallispuiston kehittämisestä ja 
ylläpidosta. Yhdistys on myös kansallispuistoja valtion mailla ylläpitävän Metsähallituksen kumppani. 
Kumppanuussopimus toimii hankkeessa keskeisenä työvälineenä: sopimus oikeuttaa yhdistyksen toimimaan Rauman 
kaupungin omistamalla alueella ja kohteissa sekä antaa pohjan toiminnan jatkuvuudelle hankkeen jälkeen.

Taustatekijöiden tilanne hankkeessa:

 Taustatekijät ovat pysyneet ennallaan. 

Hyödyn saajat

Hanke on yleishyödyllinen. Hankkeen toimenpiteet tarjoavat alueella vieraileville aiempaa runsaammat 
retkeilypalvelut ja -mahdollisuudet. Vierailijana voi olla kuka tahansa.

Hyödynsaajatavoitteen toteutuminen:

 Hanke pysytettiin yleishyödyllisenä ja vierailijoita palvelevana.

Yhteistyö

Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Rauman kaupungin, saariston matkailuyrittäjien, yhdistysten ja muiden 
yhteisöjen, Metsähallituksen sekä kansallispuistossa vierailevien kanssa.

Yhteistyötavoitteen toteutuminen:

 Yhteistyö toteutui siten kuin hankesuunnitelman tekstissä yleispiirteisesti ilmaistiin. 

 Yhteistyö saariston matkailuyrittäjien kanssa väheni aiotusta hyödyn saaja -rajoituksen 
noudattamiseksi.

 Painotukset yhteistyössä eri yhdistysten kanssa hieman muuttuivat kaavaillusta, mikä antoi 
jatkoevästä toiminnan suuntaamiseen tulevaisuudessa.

Hankekumppani



Toimenpiteen onnistuminen hankkeen omiin odotuksiin verrattuna. 
Onnistuttiinko toimenpide järjestämään niin, että saatiin vastauksia 
hankkeen kysymyksiin.

Asteikko 0-3 peukutusta.

Toimenpiteen sovellettavuus tulevaisuuden kumppanuustoiminnassa. 
Näyttäisikö löytyvän kiinnostusta, tarvetta, tekijöitä, rahoitusta...

Asteikko 0-3 tulevaisuusnuolta. (0=toimintaa ei jatkettane)

a. Käyttäjälähtöinen tuotekehittely

Toimenpiteet: 

a.1.  meri- ja rantaluontotyöpaja 

 Meri- ja rantaluontopajassa työskenneltiin toukokuussa 2016. Osallistujia saapui Satakunnan 
ammattikorkeakoulusta, Pyhäjärvi-instituutista, Metsähallituksesta, yksityisestä 
ympäristöntutkimuslaitoksesta, Pro Agrian kalatalousyksiköstä/Raumanmeren 
kalastusalueelta, ELY-keskuksesta, Rauman kaupungilta sekä hankkeesta.
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a.2.  uudet tuotteet 

a.2..1. Jääretkeily 

▪ Ohjelmallinen, kaikille avoin ”Nuotio meren saaressa”-tilaisuus helmikuussa 2017. 
Tapahtumatiedottaminen.

▪ Useille jääretkeilymuodoille sopivaa Matalsuokarin nuotiopaikkaa kunnostettiin 
sekä järjestettiin puuhuolto talveksi 2017-18. Talven 2018-19 polttopuuaines 
kerättiin saareen siirrettäväksi. Toteutukseen kuului tiedottaminen kohteesta.

▪ Rauman kaupungin aiemminkin kokeilema, tilapäinen jää- ja umpilatuyhteys 
Siikluomasta Nurmeksennokkaan toteutettiin yhdessä kaupungin kanssa. 
Kevättalvella 2018 tehtyyn hanketoimenpiteeseen kuului tapahtuman koordinointi 
ja tiedottaminen. 

▪ Jääretkeilyn esittelyyn kuului tiedottaminen jäällä liikkumisen riskeistä. Kevättalvella
2018 hanke osallistui Rauman seudun vapaaehtoisen pelastuspalvelun kokoamaan 
jäistäpelastautumisnäytökseen. Hanketoimenpiteeseen kuuluivat osatehtävät 
hankevalmistelussa sekä ennakko- ja jälkitiedottamisessa. 

▪ Jääpurjehtijoiden kanssa kuvattiin ns. siipipurjehdusta Lahdenselällä. Samalla 
arvioitiin tuon jääretkeilymuodon tilannetta Raumalla.

▪ 2018 toimenpiteenä vietiin Matalsuokariin kolme kertaa klapeja sekä kirvespölkky ja
kirves sekä tehtiin tuulenkaadoista polttopuut seuraavaa kautta varten. Osallistuttiin
jäistä pelastautumis -näytöksen järjestämiseen. Laadittiin esite ja videoita.

a.2..2. Lampaat veneretken kohdeaiheena 

▪ Hanketyöryhmään kuuluneen vapaa-aikalampurin lampaat ovat laiduntaneet 
Päivärannassa ja Sisarusten saarella. Alueella on ollut myös kaupungin hankkimia 
laiduneläimiä. Hankkeen toimia on ollut lisäksi tiedottaminen laiduntavista lampaista
veneretkiaiheena. 

▪ 2018 toiminta jatkui.

a.2..3. Työhyvinvointiretki 

▪ Työhyvinvointiretken kokeilu suunniteltiin ja toteutettiin keväällä 2016 yhteistyössä 
Rauman kaupungin työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Toimenpiteeseen kuului info-
osa ja retki. Info-osassa hankkeen edustaja kertoi keskeisimmät asiat retkeilystä 
saaressa. Retki toteutettiin Nurmeksen saaren reiteillä ja päätettiin Päivärannan 
torpalla.  Osallistujia kaiken kaikkiaan oli kuusitoista.  

▪ 2018 laadittiin esite ja video.
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a.2..4. Kalastus 

▪ Hankkeessa laadittiin esite ja video kalastuksesta Rauman saaristossa. Aiheeseen 
liittyvät myös esitteet veneenlaskupaikoista ja video mahdollisuudesta vuokrata 
laituripaikka veneelle.

a.2..5. Melonta 

▪ Hanke perusti Rauman saaristoon sadan kohteen kiintorastiverkon melojille  ja 
toteutti siihen liittyvän kilpailun keväällä ja kesällä 2017.  

▪ Kiintorastiverkon ”avajaisia” vietettiin yhden Päiväranta-yleisötilaisuuden 
yhteydessä. 

▪ Kiintorastiverkon, kilpailun ja avajaisten avulla tiedotettiin melontamahdollisuuksista
Rauman saaristossa.

a.2..6. Omatoimitelttailu 

▪ Teemalla ”nuku yö ulkona” järjestettiin tapahtuma, jossa mukaan värvätyt retkeilijät 
leiriytyivät neljään omatoimiretkeilijän rantapaikkaan. Yöpymisvälineinä oli veneitä, 
teltta, loue, riippumattoja, tarppi ja pressu. Kultakin yöpymispaikalta pyrittiin 
lähettämään live-aineistoa facebookissa.

▪ 2018 omatoimiretkeilijän parhaista yöpymispaikoista tehtiin esite ja video. 

a.2..7. Geokätkentä 

▪ 2018 laadittiin geokätkentäesite ja video. 

a.2..8. Extreme 

◦ Hankkeen vapaaehtoiset osallistuivat Nurmes Trail -polkujuoksutapahtuman 
tehtäviin ja viestintään molempina hankevuosina sekä Mennään metsään 
-polkujuoksutapahtuman suunnitteluun ja viestintään jo hankeaikanakin 2018.

◦ Hanke oli mukana Kylmäpihlaja-maratonuinnin viestinnässä vuonna 2017.

◦ Luonnonuimapaikkojen osoittamista retkeilijöille selvitettiin. 
Terevysvalvontaviranomaisen muistion ohjaamana jouduttiin luopumaan 
luonnonuintipaikkoja kuvaavan esitteen julkaisemisesta.
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◦ Hankkeessa laadittiin kulkuohje viitoittamatonta yhteyttä pitkin Pihluksesta 

Pihluksensäikälle. 

◦ ”Ikäihmisten extreme-retkeä” testattiin. Toimenpide tehtiin entisen 
retkipalveluyrittäjän ja kokeneen retkeilyryhmän kanssa. Toimenpiteessä pyrittiin 
ottamaan huomioon ikääntyneiden ihmisten erityiset vaatimukset 
patikointiretkellä.

a.2..9. Taide 

▪ Hankkeessa valmisteltiin aihio runopuistosta. Runopuistosta laadittiin manuaali, jota 
arvioitiin yhdessä sanataiteen läänintaiteilijan kanssa. Runopuistotaiteilijoita 
koottiin. Tilaisuuden järjestämiseen ja videokuvauksiin ei toistaiseksi ole saatu 
rahoitusta. Jäljempänä selostettu Tapio Koivukrain esiintyminen yleisötapahtumassa 
on sukua runopuistosuunnitelmalle. Rahoitusta jatkotyölle ei vuonna 2018 löytynyt. 

▪ Luotaamattomat-kuvataideryhmän kanssa suunniteltiin kuvataiteen sijoittumista 
saaristoon. Hanke laati asiasta tavoitemuistion.

▪ 2018 laadittiin esite tarjolla olevista ”taidepaikoista” sekä video.

a.2..10. Veneen lasku- ja nostoluiskat 

▪ Veneen lasku- ja nostoluiskista tehtiin esite ja video 2018. 

▪ Toimenpide laajennettiin koskemaan myös veneen laituripaikan vuokraamista siten, 
että videon avulla informoitiin mahdollisuudesta vuokrata Rauman kaupungin 
venesatamista oma laituripaikka koko veneilykaudeksi. 

a.2..11. Luontotietoretkien kohteet 

▪ Luontoretkien kohteiksi testattiin Kylmäpihlajaa lintusaarena, Päivärannan ja 
Pinokarin aluetta kasviharrastuskohteena, polkuretkeä Päivärannan 
kulttuurimaisemasta avomeren ääreen Lemmenpuhtiin sekä lepakkoretkeä 
Rohelaan.

▪ Perhosretkiä taustoittamaan järjestettiin kansalaisopistossa yleisötilaisuus 
perhosista . 

▪ Kansalaisopiston vedenalaisillassa kuulosteltiin yleisön reaktioita fladaretkeen 
vesitse. 

▪ 2018 jaettiin internetissä raportit Kylmäpihlajan pesivästä linnustosta ja Pinokari-
Päivärannan kasvillisuudesta. Rahoitusta ns. Kylmäpihlajan lintukirjan julkaisemiseen
ei löytynyt. Maankohoamisen infoaineisto laadittiin ja taulut pystytettiin 
Nurmekseen ja Omenapuunmaahan. Maankohoamisaineistoa jaettiin internetissä. 
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a.2..12. Jokamiehen vesiensuojelu 

▪ 2018 tehtiin esittelykäyttöön Kylmäpihlajassa ”merilaboratio”, jolla kuvataan veden 
pinnan vaihtelua maankohoamisen seurauksena. Esitykseen kuuluu selostus 
ilmastomuutoksen vaikutuksesta merenpinnan korkeuteen. Merilaboratorio-
esittelyväline korvasi aiotun vesikiikarihankinnan. Rantojen siivousta jatkettiin.

▪ Hankkeessa tehty, Kylmäpihlajan ”merensuojeluristeilyyn” liittyvä aineisto 
merentilasta erityisesti kalaston kannalta julkaistiin internetissä.

a.2..13. Kulttuuriympäristöretki/majakka 

▪ Hanke osallistui valtakunnalliseen majakkapäivään kahdella ohjelmaosuudella: 
veneilijän perussolmujen opastaminen yleisölle sekä opastettu majakkatornikäynti. 
Jälkimmäisessä aiheena meren tila, tarinoita Kylmäpihlajan kulttuurihistoriasta sekä 
kansallispuiston luonto lähialueella. 

a.2..14. Kulttuuriympäristöretki/saaristolaiselämä 

◦ Hanke järjesti Päivärannan yleisötapahtuman yhteyteen kirjailija Tapio Koivukarin 
esityksen, jossa hän luki omaa, saaristoaiheista proosa- ja runotuotantoaan. 

◦ Hankeaikana 2018 aloitettiin suunnitteluyhteistyö Rauman 
opettajakoulutuslaitoksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun Blue Sata 
-hankkeen kanssa. Varsinainen tapahtuma (Luonto, luovuus, oppiminen) lykkääntyi 
hankeajan jälkeen toteutettavaksi. 

◦ Yleisölle tarkoitetussa ns. perinnepäivässä hankkeen toimenpiteenä oli 
silakanpaisto sekä halstraus. 

◦ Kansalaisopistotapahtumissa yhtenä osiona oli esitys saaristolaiselämää kuvanneen
haastattelututkimuksen tuloksista nimenomaan Päivärantaa koskevana. 

◦ Saaristolaiskulttuurin kuuluvan puuveneperinteen esillä pitoa kokeiltiin. Puuveneen
tekemisestä tehtiin videoklippi. 

◦ Saaristolaiselämään kuuluneen kalastuksen esittelyä varten tehtiin 
videohaastattelu, jossa kalamies kertoo nuoruutensa päivien isosta silakkasaaliista. 

◦ Merimuseosta etsittiin elementtejä saaristokulttuurin esilläpitoon. Niin ikään 
Rauman merimuseon näyttelystä ja toiminnasta 2018 tehtiin videoklippi. 
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a.2..15. Sukellus 

▪ Hanke panosti suunnittelulla ja tiedottamisellayhteistyöhön Kylmäpihlaja-uinnin 
laajentamiseksi valtakunnalliseksi tapahtumaksi (ks. kohta extreme)

▪ Hankkeen tuottamassa kansalaisopiston vedenalaisillassa Rauman laitesukeltajien 
edustaja kertoi sukellustoiminnasta ja -paikoista Raumanmerellä. 

▪ Hankkeessa laadittiin esite Rauman laitesukeltajien toiminnasta ja sukelluskohteista.

▪ Hankkeen edustja osallistui Rauman laitesukeltajien talkoopäivään, jossa 
keskusteluteemana oli myös Kuuskajaskarin sukellustukikohdan kehittämistoimet.

▪ Rauman laitesukeltajat osallistuivat venetsialaistulien sytyttämiseen. Ks. kohta 
Retket lähisaariin. 

▪ 2018 tehtiin sukellusesite.

a.2..16. Lukioluokan meriluontoretki 

 Hanke tuotti Rauman Lyseon lukion Itämeri-aiheiselle kurssille meriveden 
näytteenotto-osion. Tapahtumaan kuului sisätiloissa annettu informaatio 
Selkämeren kansallispuistosta. 

 2018 harkittiin em. kokeilun jälkeen, ettei osallistuminen lukiotasoiseen opetukseen 
ole vapaaehtoistoimin perusteltua. Tietoresurssi ei riitä. Siksi esite aiheesta jätettiin 
julkaisematta. 

a.2..17. Yläkoululuokan meriluontoretki 

▪ Yläkouluikäisiä tavoitettiin vain ranskalaisessa koulussa. Hankkeen aikana 
toimenpide ilmoitettiin rahoittajan edustajalle muutettavaksi koskemaan 
alakouluikäisiä.

▪ Freinet-koulun 5-6 -luokkalaisille järjestettiin opastettu saaristoluonnon ja 
-kulttuurin paloja esittelevä retki Reksaaren Karttuun ja Rohelaan. Ohjelmaan sisältyi
myös retkeilytaitojen harjoittelua. 

▪ Ranskalaisen koulun oppilaille järjestettiin ohjelma Kuuskajaskarissa ja 
Kylmäpihlajassa. Kylmäpihlajan ”merilaboratorio” on selostettu edellä. 
Kuuskajaskarissa hankkeen tuottama ohjelma koski lintujen tunnistamista. Toisena 
oppaana oli työajallaan Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikön edustaja. 
Hänen aiheenaan olivat kalat ja Kylmäpihlajan näkötornissa käynti. 

▪ Alakouluikäisten retkiohjelmasisältöä kartoitettiin Kodisjoen koulun rehtorin kanssa 
sekä omana ideointina. 

▪ 2018 aiheesta tehtiin esite.
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a.2..18. Sieni- ja marjastusretket 

▪ Hanke järjesti sieniretken Reksaareen. Mukana koulutettu sienineuvoja. Sama 
retkiformaatti soveltuu marjastukseenkin, mutta ko. vuonna saariston marjasato oli 
erittäin huono. Siksi puhuttiin vain sieniretkestä.

a.2..19. Kaamosretki Vesiluomaan 

▪ Tehtiin arvio Vesiluoman varaustuvan soveltuvuudesta syysajan retkikohteeksi.  
Arvion jälkeen 2018 laadittiin esite ja video.

a.2..20. Lähiretki saaristoon

▪ Lähisaaria retkeilykohteena lanseerattiin venetsialaistulien sytyttämisellä Kaskisten 
länsinokkaan ja tiedottamalla tapahtumasta. Tiedotukseen kuului roskaamisteema: 
minkä viet saareen, jaksat myös tuoda sieltä pois. Tapahtumaan pystyi seuraamaan 
kaljaasi Ihanan iltapurjehdukselta.

▪ 2018 laadittiin lähisaarien käytöstä retkihteina esite ja video.

a.3.  tuotteet ja ulkomaiset vierailijat 

 em. tuotteiden englanninkieliset esitteet internetissä

▪ 2018 tehtiin esitteet.

 kansallispuisto- ja merentila-aiheinen englanninkielen kurssi

◦ Kurssi järjestettiin kaksiosaisena. 

◦ Kurssia palvelemaan tehtiin englanninkielinen video, jossa asiantuntija kertoo 
merenkulun vesiensuojelusta.

◦ Lisäksi aineisto annettiin lukion Itämeri-kurssin osallistujille.

◦ 2018 aineistoa jaettiin internetiin.
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b. Ruohonjuuritason verkostomarkkinointi

Toimenpiteet:

b. esittelyvideot tuotteista 

 Metsähallituksen ylläpitämään sivustoon tehtiin Rauma-nurkka   www.rauma.selkameri.fi 
hanketarkoituksen mukaisesti. Sivutekniikan toteutti sivustoaylläpitävä palveluyritys. Sivulla
julkaistiin, pääasiassa 2018, digitaalisia esitteitä kohteista, kalastuksesta ja 
retkiehdotuksista. Videoklipit julkaistiin youtubessa. Videoihin on linkki em. Rauma-
nurkkasivulta. 

c. yleisöillat talviaikana; Rauman saariston retkeilymahdollisuuksia, luontoa ja kulttuuriperintöä

 Hanke järjesti hankkeen aikana kuusi tilaisuutta kansalaisopistossa. Näistä kuitenkin vain 
kahden kustannuksia on hankekustannuksissa, koska hankesuunnitelman toimenpide 
käsitti vain nuo kaksi tapahtumaa. Tapahtumat olivat Selkämeren kansallispuisto Rauman
saaristossa 1 ja 2.

 Hanke esitteli Selkämeren kansallispuistoa Meremme tähden -yleisötapahtumassa 2017.

 Niin ikään Meremme tähden -tapahtuman Selkämeren tulevaisuus -seminaarissa 2018 
hankkeen edustaja esitteli tunnelmia Selkämereltä. 

d. kouluopetus

 Kouluopetusta järjestettiin opettajien pyynnöstä pääasiassa maastossa, vain yksi 
maastokurssin yhteydessä luokkahuoneen kaltaisessa tilassa. Kouluina olivat Rauman lyseon 
lukio, Freinet-koulu (5-6 lk) ja   2018   Rauman ranskalainen koulu päiväkotilapsista 
yläluokkaikäisiin.

e. tietoaineisto; luonto- ja kulttuuriperintötietoa internetissä, osallisuus

 Tietoaineistoa tallennettiin Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen vuokraamaan 
palvelintilaan. Metsähallituksen sivuston Rauma-nurkkaan liitettiin linkit ko. aineistoon. Työ 
pääasiassa 2018.

Huom.

Digitaalisten esitteiden ja tietoaineiston primäärisivu on www.rauma.selkameri.fi. Sivun yksi idea
on, että se on nyt ja tulee vastedeskin olemaan sekä laadultaan että sisällöltään keskeneräinen. 
Laatua parannetaan itsearvioinnin ja palautteen pohjalta. Sisältö täydentyy, karsiutuu ja kehittyy
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tilanteen mukaan. Myös videoita linkkien päähän tulee vuosien varrella lisää. Työväline ja sen 
testaus on nyt tässä projektissa tehty.    

c. Luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoito sekä retkeilyreittien ja -tukikohtien parantaminen  

Toimenpiteet:

1. Päiväranta-Pinokari ruovikon niittotalkoot 

 Niittotalkoot järjestettiin jokaisena hankevuonna.

       2. Kuuskajaskarin linnoitustalkoot

 Talkoot pidettiin syksyllä 2017. Ampumaradan renkaita palautettiin valliin.

       3.  Omenapuunmaan-Reksaaren patikka-soutureitin/luontopolun kunnostustalkoot 

 Talkooväki kunnosti Omenapuunmaansuntin lainavenerantaa raivaamalla, siivoamalla 
raivausjätteitä sekä tekemällä luonnonpuista istumispaikkoja ja varustenaulakoita.

 2018,  saadun palautteen ohjaamana, suunnattiin reittiparannustoiminta Nurmeksen sijaan 
Omenapuunmaahan. Mustanlahden puoleiseen lainavenerantaan lisättiin postilaatikko 
polkukarttojen lainaamista varten. Hummatuksen puoleisen lähtöpaikan viitoitus ja 
infotauluteline korjattiin ja karttalaatikko uusittiin.

 Hanke oli aloitteellinen maayhteyden parantamiseksi. Tiehoitukunnan toimenpiteenä 
saatiinkin naapuritalon navetan päätyyn pysäköintilevennys.

 Hanke ehdotti Omenapuunmaan retkikartta.fi-kuvaukseen täydennyksen, jonka 
käyttöoikeudet omaava kaupungin työntekijä tekikin.

       4. Nurmeksen-Aikonmaan niitty- ja peltokunnostustalkoot 

 Pinokarin peltoja pidettiin avoimina metsästäjiin kuuluvan talkooporukan ja koneiden avulla, 
myös 2018. 

 Yhden miehen ja traktorin talkoilla Vuorisolan pelto niitettiin vuosittain avoimeksi, myös 
2018.

 Ks. lisäksi laiduntavat lampaat retkikohteena edellä. 
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       5. Nurmes-Aikonmaan maankohoamisrantapolku-talkoot 

 Toimenpide korvattiin taulujen pystyttämisellä olemassa olevien polkujen yhteyteen, kun 
ilmeni, että maaston laatu vaikeuttaa ratkaisevasti muiden kohteiden valitsemisen ilman 
investointirahoitusta. Muutos hyväksytettiin Leader-rahoittajalla.

 Toimenpide 2018 sisälsi infotaulut Saukonjärven maankohoamiskehityksestä glo-järveksi, 
Päivärannansuon muutoksesta kosteikoksi ja meren rantaviivan sijainnista Nurmeksessa 
viitisensataa vuotta sitten.

                     6. muiden tukikohtien ja patikointireittien täydennysraivaus-, siistimis- ja varustelulisäystalkoot  

 Kylmäpihlajassa siivottiin hydrokopterin kaminanurkkaus ja rakennettiin siihen pressuoven 
sijaan saranallinen puuovi.  Oven tarveainekulut eivät sisältyneet hankekustannuksiin.

 Pihlukseen ideoitiin 2018 viitoittamattoman rantapolun käyttö. Polusta julkaistiin esite.

 Pihluksensäikän ulko- ja sisärannalla toteutettiin säännöllinen rantojen siivous Pidä saaristo 
siistinä -yhdistyksen monitorointisiivousmallin mukaisesti, myös 2018.

 Lisäksi kokeiltiin rantavehnän poistoa Pihluksensäikän hiekkarannalta. 2018 sovittiin työn 
jatkamisen vetäjästä ja muusta organisoinnista seuraavia, hankeajan jälkeen tehtäviä talkoita 
varten. 

 Nurmes-Aikonmaan reitistön tukikohtiin lisättiin retkeilijän varustekoukkuja ja tehtiin muita 
pieniä varusteluparannuksia, myös 2018. 

 Kuuskajaskari-polun infotaulut uusittiin siltä osin kuin ne koskivat ydinjätteen sijoittamista 
kallioperään ja siihen liittyvää geologista perustietoa.

◦ 2018 aloitettiin hankkeen ehdottama yhteisvalmistelu Kuuskajaskari-polun 
uudistamisesta. Tekemisessä mukana Rannikkopuolustus-kilta, Metsähallitus, Rauman 
kaupunki ja Turun yliopisto. 

 Hanke etsi retkikartta.fi-kuvauksesta muitakin korjattavia kohtia kuin em. Omenapuunmaan 
puutteen.

 Talkootyönä korjattiin Rauman kaupungin Raumanmeri-infokartan kansallispuisto- ja YSA-
aluerajaukset. Kartan etäisyystietojen korjaamisesta tehtiin ehdotus. Lisäksi hanke ehdotti 
Rauman internetkarttapalvelun peruskartan versiopäivitystä niin, että suojelurajaukset 
näkyvät. 

 Hankkeessa tehtiin Selkämeren kansallispuiston nimikkolinnun isokoskelon pönttöjä, joita 
sijoitettiin tukikohtiin ja reittien varrelle.

 Reittien ja tukikohtien ”look” -kurssia keväälle 2019 valmisteltiin Turun yliopiston 
Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen kanssa 2018. 

d. Tapahtumat

  Toimenpiteet:
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1.1 Sata Saarenrantaa -melonta 

 Melojien kiintorastiverkko toteutettiin. Rastit näytettiin Rauman kaupungin internet-
karttapalvelussa. Tapahtumaan kuului ns avajaiset ja leikkimielinen kilpailu.

1.2 Talviretki saareen -yleisötapahtuma 

 Tapahtuma toteutettiin.

1.3 Meren antimet -yleisötapahtuma 

◦ Tapahtuma toteutettiin.

 Meren ja rantojen suojelu -yleisötapahtumat

◦ Maankohoamisrannat, fladat ja glo-järvet 

 Toimenpide toteutettiin 2018 retkenä Päivärannansuolle. Retken aikana pystytettiin infotaulu 
ja keskusteltiin maankohoamisilmiöstä, fladoista ja glo-järvistä sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta meren pinnan korkeuteen.

 Pyhäjärvi-instituutti laati aiheesta tietopaketin.

 Hanke kuvasi Rauman kaupungin arkistossa olevia ilmakuvia 1940-luvulta lähtien 

maankohoamisen esittelyyn valituissa kohteissa.

▪ Meren tila; luonnonkalat ja kalastus sekä merentila Rauman edustalla 

 Toimenpide toteutettiin ”merensuojeluristeilynä” Kylmäpihlajaan. Vesibussiretki sisälsi 

tietopaketin merentilasta ja demonstration tutkimusnäytteen ottamisesta.




