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TERVETULOA KOSKELON LUKIJAKSI! 

Tämä on ensimmäinen Selkämeren kansallispuiston uutiskirje. Uutiskirje Koskelon tarkoituksena on tiedottaa 

Selkämeren kansallispuistoon liittyvistä ja sille läheisistä ajankohtaisista asioista laajalle joukolle Selkämeren 

parissa toimivia tahoja. Koskeloa toimittaa Metsähallituksen hallinnoima Selkämeren helmet Satakunnassa –

hanke. Uutiskirjeen sisällöksi ovat tervetulleita myös muiden toimijoiden uutiset. 

Koskelo ilmestyy kahdesti kevätkaudella ja kahdesti syyskaudella. Ensimmäisen uutiskirjeen yhteydessä saat 

myös luettelon organisaatioista, joille Koskelo lähetetään. Mikäli et halua jatkossa saada uutiskirjettä tai haluat 

lisätä sen jakeluun uuden organisaation tai henkilön, ota yhteyttä Koskelon toimittajaan. 

Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi ajankohtaisista asioista seuraavassa Koskelossa, ota yhteyttä 

viimeistään 6.5.2012.  

Koskelon toimittaja: minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi, puh. 040 483 6006 

 

SELKÄMEREN HELMET SATAKUNNASSA: YHTEISTYÖTÄ JA VIESTINTÄÄ  

Metsähallitus on käynnistänyt Selkämeren kansallispuiston kehittämisen työkaluksi Selkämeren helmet 

Satakunnassa –hankkeen. Tavoitteena on koota yhteen kansallispuiston parissa toimivat tahot ja yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa laatia kansallispuiston kohteiden kehittämiseksi toimenpidesuunnitelmat. Kansallispuistoa 

tehdään tunnetuksi viestinnän keinoin ja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Hanketta rahoittaa Varsinais-

Suomen ELY-keskus EAKR-ohjelmasta. Kansallispuiston Varsinais-Suomen puoleisiin osiin suunnitellaan 

vastaavansisältöistä hanketta. 
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Kevään aikana hanke järjestää matkailuyrittäjille infotilaisuuksia seuraavasti: 

Merikarvia  20.3. klo 15-17 Merikarvian kunnanvirasto, valtuustosali, Kauppatie 40, Merikarvia 

Rauma  27.3. klo 17-19 Tilausravintola Aarnkari, Aarnkari 1, Rauma 

Pori   4.4. klo 15-17 Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori 

Kutsu ja tarkempi ohjelma toimitetaan yrittäjille viikolla 10. 

Lisätietoa hankkeesta ja yhteystiedot:  

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/Selkamerenhelmet/Sivut/default.a

spx   

 

SATAKUNNAN SAARISTO TUTUKSI REITTI SELKÄMERELLE –HANKKEEN TURVIN  

Metsähallituksen hallinnoimassa Reitti Selkämerelle -hankkeessa tuotetaan internet-palvelu, jossa esitellään 

Selkämeren kansallispuistoa ja sen lähialueita Raumalta Merikarvialle. Kokonaisuus täydentyy myöhemmin 

vastaavalla hankekokonaisuudella kansallispuiston eteläisestä osasta. Verkossa voi tutustua puiston 

nähtävyyksiin ja palveluihin 360° kääntyvien maisemapanoraamojen ja niihin upotettujen äänten, tekstien, 

valokuvien ja videoiden välityksellä. Palvelu sisältää tietoa alueen luonto- ja kulttuurikohteista, palveluista sekä 

vedenalaisesta maisemasta, ja sen odotetaan olevan käytössä vuoden 2013 loppuun mennessä. Hanketta 

rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-ohjelmasta. 

Lisätietoa hankkeesta ja yhteystiedot:  

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/ReittiSelkamerelle/Sivut/default.a

spx  

 

KANSALLISPUISTON HOITOA JA KÄYTTÖÄ SUUNNITELLAAN 

Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on aloitettu. Kevään 2012 aikana 

järjestetään yleisötilaisuuksia, joiden tarkoituksena on esitellä suunnittelun tavoitteita sekä kerätä näkemyksiä 

alueen käyttäjiltä. Yleisötilaisuuksia järjestetään seuraavasti: 

Pyhäranta  6.3. klo 18-20 Pyhärannan kunnanvirasto, valtuustosali, Pajamäentie 4, Pyhäranta 

Uusikaupunki  8.3. klo 18-20 Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki 

Kustavi   13.3. klo 18-20 Kustavin Kipinä, Pohjolanniementie 2, Kustavi 

Merikarvia  20.3. klo 18-20 Merikarvian kunnanvirasto, valtuustosali, Kauppatie 40, Merikarvia 

Luvia   26.3. klo 18-20 Luvian kunnanvirasto, valtuustosali, Kirkkotie 17, Luvia 

Eurajoki  29.3. klo 18-20 Eurajoen kunnanvirasto, valtuustosali, Kalliotie 5, Eurajoki 

Pori   4.4. klo 18-20 Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori 
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Hoito- ja käyttösuunnittelua sekä sen tiedottamissuunnitelmaa esitellään tarkemmin sivulla 

www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu  

Lisätietoa: Mikael Nordström, puh. 0400-445234, sähköposti: mikael.nordstrom@metsa.fi  

 

SELKÄMEREN KULTTUURIPERINTÖ TARKASTELUN ALLA 

Kulttuuriperintöinventointi Selkämeren kansallispuistossa aloitettiin viime kesänä seitsemän viikon pituisella 

maastotyökaudella. Alue yllätti kulttuuriperintökohteiden runsaudella. Melkein jokaiselta saarelta löytyi 

jäänteitä ihmisen toiminnasta, mikä osoittaa, että alue on vain 100 vuotta sitten ollut suurelta osalta aktiivista 

kulttuurimaisemaa. Kohteet ajoittuvat viimeisen 1500 vuoden ajalle ja yleisimmin kohteet liittyvät menneeseen 

kalastustoimintaan tai merenkäyntiin. Tulevana kesänä maastotyöt viedään päätökseen neljän viikon 

työjaksolla, jonka jälkeen alkaa tulosten analysointi ja raportointi. 

Lisätietoa ja yhteystiedot: 

http://mmm.multiedition.fi/metsahallitus/kulttuuriperinto/pilkka/2011/02/Pilkka_alasivu_6.php?_nlid=7938  

 

SELKÄMERI-TIETOA TARJOLLA 

Kansallispuiston yleisesite on valmistunut ja sitä on toimitettu mm. kansallispuiston sijaintikuntiin 

matkailukohteissa jaettavaksi. Lisätietoa: minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi, laura.lehtonen@metsa.fi tai 

sinisimpukka@metsa.fi  

Muista myös www.luontoon.fi/selkameri ja www.retkikartta.fi, joissa kansallispuiston rajausta ja palveluja 

pääsee tarkastelemaan tarkemmin!  

 

SELKÄMERI-TUOTTEITA VERKKOKAUPASSA! 

Hanki kesäksi hieno T-paita tai retkille muki! Selkämeren kansallispuiston logolla varustettuja tuotteita voi 

ostaa verkkokaupasta https://kauppa.luontoon.fi . Selkämeri-tuotteet saa näkyviin valitsemalla vasemmalta 

valikosta retkikohteeksi Selkämeren ja klikkaamalla Hae.  

 

SELKÄMERI SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Kansallispuiston ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös Facebookissa www.facebook.com . Käy 

tykkäämässä!  

Metsähallituksen Luontoon.fi –palvelussa on uutena osiona nyt myös yhteisöpalvelu 

http://yhteisö.luontoon.fi/, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat jakaa kuviaan ja retkikokemuksiaan sekä 

seurata blogeja. Käy tutustumassa! 
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AJANKOHTAISTA RAUMALLA 

Rauman kaupungin saaristoalueeseen liittyvät ajankohtaiset asiat löytyvät kaupungin verkkosivuilta: 

www.rauma.fi/selkamerenkansallispuisto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yläreunan kuva: Metsähallitus/Seppo Keränen 
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