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Hanke tuli vireille 7.6.2017 ja sai myönteisen tukipäätöksen 27.6.2017. Hankkeen lähtökohtana oli
aiemman Merikalastajan sanakirja LEADER-hankkeen tuottama Merikalastajan kalapaikat kartan
aineisto eli paikannimet, Paikkaan liittyvät tarinat ja paikan sijaintitieto GoogleMaps kartalla
internetissä. Noista noin tuhannesta kohteesta valittiin noin 100 esitettäväksi uudella GoogleMaps
karttapohjalla . Kaikki valitut kohteet tarkastettiin ja valokuvattiin maastossa. Kohteiden nimitys,
tarinatausta, luonto ja geologia esitetään kohteittain sen selosteessa.
Uuteen karttaan tuli 105 tarinapaikkaa ja kiveä, 13 veneiden laskupaikkaa ja 13 veneretken
huoltopistettä’/maihinnousupaikkaa. Kohteista esitettiin seloste ja keskimäärin 3 valokuvaa. Kohteet
testattiin yhdessä Merikarvian kunnan, Metsähallituksen, lintuasiantuntijoiden , Merikarvian
luontomatkailun yrittäjien, kolmen jakokunnan ja useiden maanomistajien kanssa käydyissä
neuvotteluissa syksyn 2017 aikana.
Testivaiheen jälkeen Sata Saarenrantaa Merikarvialla karttasovellus valmistui vuoden 2017 lopussa.
Karttatuote julkistettiin yleisölle kohdistetussa tiedotus ja valmennustilaisuudessa tammikuun 2018
alussa.
Linkki karttaan: https://drive.google.com/open?id=1A_PCFfJ0R-GJimIPEFBwrVoFs0s&usp=sharing
Kartan valmistuksessa käytettiin hankesuunnitelman mukaan 1,5 kk palkattua työtä. Työ kohdistui
kohteen paikantamiseen GoogleMaps karttapohjalle, valokuvien esikäsittelystä ja niiden viennistä
karttatietokantaan sekä selostetekstien kielenhuollosta. Pääosa toteutuksesta tehtiin talkoovoimin.
Kaikkiaan 12 henkilöä teki palkatonta työtä 219 tuntia, mikä vastaa noin 31 seitsemän tunnin
työpäivää. Talkootyö kohdistui pääosin kohteiden maastotarkastukseen, johon osallistui 5 henkilöä.
Tarkastuksiin osallistui vene ja sen kuljettaja, kaksi valokuvaajaa sekä kaksi paikallista
reittiasiantuntijaa. Mastossa kohde valokuvattiin ja sen fyysiset edellytykset toimia
veneenlaskupaikkana tai huolto/maihinnousukohteena selvitettiin.
Hankkeen etenemisestä tiedotettiin Selkämeren Ystävien kotisivulla internetissä sekä Ystävien
facebook-sivustolla. Facebook-sivuja päivitettiin hanketiedotteilla viisi kertaa v. 2017. Hankkeen
etenemisestä annettiin kaksi lehtitiedotetta, jotka julkaistiin Merikarvia-lehdessä. Hankkeen vetäjä ja
asiantuntija kertoivat hankkeen edistymisestä Merikarvia-seuran järjestämässä yleisötapahtumassa
Krookassa ja Ourilla 5.8.2017. Kaikki tiedotus tehtiin talkootyönä. Kaikessa tiedotuksessa käytettiin
LEADER -viestintäohjeen mukaisia Logoja ja tekstifraaseja.

Hankkeen materiaalikulut yritettiin kattaa hankesuunnitelman mukaan flat rate kulukorvauksella (24
% palkkasummasta).
Käytyjen asianomaistapaamisten ja neuvottelujen yhteenvetona on todettu, että vuoden 2017
lopussa valmistunut digitaalinen merivaelluskartta tarinoineen ja kuvineen on ainutkertainen ja
teknisen kehityksen edesauttama pioneerityö suomalaisen luontomatkailun ja retkeilyn sektorilla.
Kartta lisää paikallisten asukkaiden ja maaseudun väestön paikallistuntemusta ja tietoa
lähiympäristönsä arvopohjasta. Sähköinen viestintä hankkeen kuluessa on tavoittanut yli 2000
Merikarvian meriluonnosta kiinnostunutta henkilöä. Tulosten ennakkoviestien tykkääjiä on ollut
useita kymmeniä. Merivaelluksen kohdekarttaa antaa lisää sisältöä Merikarvian merelliselle
luontomatkailupalvelulle, jota toteuttavat yrittäjät ja jota kunta strategiassaan voimakkaasti tukee.
Tämän perusteella voimme arvioida, että hankkeen tuloksilla on selvä maaseudun väestön
hyvinvointia ja viihtyisyyttä lisäävä vaikutus.

Kuva 1. Hankkeen
yrittäjätapaaminen Merikarvian
virastotalolla 1.12.2017

Kuva 2. Kaikki Merivaeltajan
karttapaikat tarkastettiin
maastossa talkoovoimin.

Kuva 3. Erikoisia kiviä ja
kiviasetelmia paikannettiin
merivaeltajien retkikohteiksi.
Kivien tarinat kirjoitettiin kartan
selosteeseen.

Kuva 4. Veneiden ja kanoottien
laskupaikat tarkastettiin ja
paikannettiin kartalle. Kohteiden
palvelujen kehittämisestä
neuvoteltiin jakokunnan ja
kunnan edustajien kanssa.
Jatkotoimet jäivät paikallisille
osapuolille.

Kuva 5. Merivaeltajan tukikohtien
ja huoltopisteiden mahdolliset
kohteet selvitettiin ja
paikannettiin kartalle. Kohteiden
viestinnästä ja käytöstä
neuvoteltiin maanomistajien ja
kunnan edustajien kanssa.
Jatkotoimet jäivät paikallisille
osapuolille.

