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HYVÄ LUKIJA  

Koskelon tarkoituksena on tiedottaa Selkämeren kansallispuistoon liittyvistä ja sille läheisistä 

ajankohtaisista asioista laajalle joukolle Selkämeren parissa toimivia tahoja. Tällä hetkellä jakeluun 

kuuluu noin 360 henkilöä yli 130 eri organisaatiossa. Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

Metsähallituksen hallinnoiman Selkämeren helmet Satakunnassa –hankkeen toimittamana. 

Uutiskirjeen sisällöksi ovat tervetulleita kaikkien toimijoiden uutiset. Halutessasi tiedottaa oman 

organisaatiosi ajankohtaisista asioista seuraavassa Koskelossa, ota yhteyttä viimeistään 31.8.2012. 

Mikäli et halua jatkossa saada Koskeloa tai haluat lisätä sen jakeluun uuden organisaation tai henkilön, 

ota yhteyttä Koskelon toimittajaan minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi, puh. 040 483 6006. 

 

KÄVIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ KANSALLISPUISTOSTA KERÄTÄÄN 

Metsähallitus toteuttaa Selkämeren kansallispuiston ensimmäisen kävijätutkimuksen touko-lokakuusssa 

2012. Kävijätutkimuksen avulla kerätään puiston kävijöiltä mielipiteitä alueen palveluista ja 

palvelutarpeista mm. kansallispuiston kehittämistyön tarpeisiin. Aineistoa kerätään pääosin ohjattuina 

kyselyinä puiston käyntikohteissa: Hamskerissa, Sälttöössä, Preiviikinlahdella, Seliskerissä, Iso-

Enskerissä, Säpissä, Kuuskajaskarissa, Kylmäpihlajassa, Isokarissa ja Katanpäässä. Samanaikaisesti 
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kävijätutkimuksen kanssa selvitetään laskureiden avulla kansallispuiston kävijämääriä sekä postikyselyllä 

veneilijöiden liikkumista puiston vesialueilla. 

Lisätietoja: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/tiedotteet2012/Sivut/KavijatutkimusalkaaSelkame

renkansallispuistossa.aspx  

Sari Rosu puh. 040 673 1057, sari.rosu@metsa.fi tai Minna Uusiniitty-Kivimäki puh. 040 483 6006, 

minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi 

 

KANSALLISPUISTO NÄKYY KESÄN TAPAHTUMISSA 

Selkämeren kansallispuisto ja vedenalaisluonto ovat esillä Porissa 18.-20.7. Suomi Areenan 

kansalaistorilla. Itämeriviestijät muodostavat torille Itämerikylän ja luvassa on myös teemaan liittyvää 

ohjelmaa.  

Kuukautta myöhemmin 18.8. vietetään kansainvälistä majakkapäivää, jolloin Suomen majakkaseura 

järjestää avointen ovien tilaisuuksia majakoilla. Metsähallitus on mukana tapahtumassa ja yleisö on 

tervetullutta vierailemaan kansallispuiston kaikille kolmelle majakalle Säppiin, Kylmäpihlajaan ja 

Isokariin. Selkämeren majakoilla tapahtuu myös syksyllä: 6.10. majakkasaarilla kisaillaan majakoiden 

taiston merkeissä. Tarkempaa tietoa tapahtumien ohjelmasta, aikatauluista ja kuljetuksista myöhemmin.  

Lisätietoja: Minna Uusiniitty-Kivimäki puh. 040 483 6006, minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi 

 

YLEISÖTILAISUUDET JA MATKAILUILLAT KERÄSIVÄT VÄKEÄ 

Metsähallitus järjesti kevään aikana useita kansallispuistoon liittyviä tilaisuuksia. Hoito- ja 

käyttösuunnitelman käynnistysvaiheeseen liittyen järjestettiin seitsemän yleisötilaisuutta ja lisäksi 

Satakunnassa järjestettiin kaksi matkailutoimijoille suunnattua infotilaisuutta. Yhteensä yleisötilaisuudet 

vetivät lähes 250 kuulijaa ja matkailuillat nelisenkymmentä matkailuyrittäjää.  

Matkailuiltojen tavoitteena ollut yhteistyön käynnistäminen matkailutoimijoiden ja Metsähallituksen 

välille toteutui hyvin: tilaisuuksien perusteella toistakymmentä satakuntalaista matkailuyritystä ilmoitti 

kiinnostuksestaan yhteistyösopimuksen tekemiseen Metsähallituksen kanssa.  

Yleisötilaisuuksissa esiteltiin mistä hoito- ja käyttösuunnitelmassa on kyse sekä kerrottiin perustietoja ja 

ajankohtaisia asioita kansallispuistosta. Keskustelu oli vilkasta ja kysymyksiä tuli paljon mm. 

kansallispuiston rajoista, virkistyskäytöstä, vedenlaadusta ja kunnostuksista, kalastuksesta, hylkeistä, 

merimetsoista, pienpetojen pyynnistä ja luonnonhoidosta. Yhteenveto yleisötilaisuuksien palautteista ja 

keskusteluista sekä muuta tietoa hoito- ja käyttösuunnitelmasta löytyy osoitteesta: 

www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu  
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SELKÄMERI SAI OMAN POSTIMERKIN 

Selkämeren kansallispuistosta julkaistiin 7.5. hieno vedenalaista luontoa 

kuvaava postimerkki ja teemaan liittyvä ensipäiväkuori. Merkki on osa Postin ja 

Metsähallituksen yhteistyönä toteutettavaa kansallispuistojen 

postimerkkisarjaa. Merkkiä on saatavissa postin toimipaikoista sekä osasta 

muita postimerkkien myyntipisteitä. Postimerkin kumppaniksi Metsähallitus 

teetti myös vedenalaista luontoa kuvaavan postikortin. Kortteja toimitetaan 

kaikkiin kansallispuistoalueen kuntiin yleisölle jaettavaksi. 

Postimerkin julkistamista juhlistettiin Merikarvian kirjastossa Selkämeri-

teemaan liittyvällä ohjelmalla. Paikalla kävi runsaasti koululaisia ja päivän aikana 

lähes 300 henkilöä postitti Selkämeri-merkillä varustetun tervehdyksen. 

Lisätietoa: 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/tiedotteet2012/Sivut/Selkamerenkansallispuistoll

epostimerkki.aspx 

Minna Uusiniitty-Kivimäki puh. 040 483 6006, minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi 

 

POHJANLAHDEN RANTATIEN NETTIPORTAALI AVATTU 

Osoitteeseen www.rantatie.com on koottu Suomen uusimman matkailutien reittikartat sekä tietoa 

Rantatien teemoihin (kulttuuri & historia, aktiviteetit ja luonto) liittyvistä käyntikohteista ja 

tapahtumista sekä tien kehittämiseen osallistuvien kuntien esittelyt ykköskohteineen. Satakunnan 

maakuntakirjastossa Porissa avautuu juhannusviikolla matkailutiehen liittyvä näyttely, joka on avoinna 

Pori Jazzien päätöspäivään 22.7.2012 saakka.  

Rantatien facebook-sivuille https://www.facebook.com/Pohjanlahdenrantatie matkailutien 

kehittämiseen osallistuvat kunnat päivittävät itsenäisesti tietoa ajankohtaisista tapahtumistaan.  

Lisätietoa hankkeesta ja yhteystiedot: http://pohjanlahdenrantatie.vuodatus.net/ ja 

http://hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/tutkimus_ja_jatko-opiskelu/projektit/Pohjanlahti.html  

 

MERILINTUJEN LENTOLASKENTOJA SATAKUNNAN RANNIKKOALUEELLA 

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus aloittaa kesällä 2012 merilintujen lentokonelaskennat 

Satakunnan rannikkoalueella. Laskentojen tavoitteena on kartoittaa erityisesti Satakunnan matalilla 

merialueilla kesäaikaan ruokailevien tai sulkivien vesilintujen määrää sekä niiden jakautumista alueen eri 

osiin. Kartoitusalue käsittää Satakunnan rannikkoalueen Merikarvialta aina Rauman edustalle. 

Lentolaskenta tullaan kauden 2012 aikana toteuttamaan kaikkiaan 3−4 kertaan laskentojen jakautuessa 

touko-syyskuun väliselle ajalle. Laskennat liittyvät osaltaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
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yksityisten tuulivoima-alan toimijoiden rahoittamaan Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun 

Satakunnassa -hankkeeseen (LTSS) ja niitä tullaan jatkamaan kesäkaudella 2013.  

Lisätietoa hankkeesta sekä lentolaskennoista on saatavissa hankkeen Internet-sivuilta 

http://mkk.utu.fi/tutkimus/projektit/uusihanke/tuulivoima.html sekä tutkimuskoordinaattori Asko 

Ijäkseltä puh. 040 843 4783, sähköposti asko.ijas@utu.fi. 

 

RAUMALAISTEN SAARISTOMUISTOJEN KERUU 

Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma ja Osana omaa 

ympäristöä –hanke järjestivät huhtikuussa 2012 kenttäkurssin Raumalla. Kurssin tavoitteena oli kerätä 

raumalaisten muistoja saaristosta. Olimme kiinnostuneita erityisesti arjesta, elämästä ja olemisesta 

saaristossa, sekä saaristoluonnosta sellaisena kuin se liittyy muistoihin ja elämään. Toivoimme 

raumalaisten jakavan kanssamme myös yksityisiä valokuvakokoelmiaan tutkimuskäyttöön.  

Rauman kaupungin omistaman, Nurmeksessa sijaitsevan Päivärannan tilan navettaan tuotetaan 

myöhemmin näyttely, joka esittelee raumalaista saariston kulttuuriperintöä osana Selkämeren 

kansallispuistoa. Päivärannan tilasta on tarkoitus tehdä retkikohde ja opastuspiste Rauman edustan ja 

kansallispuiston vesillä liikkujille. 

Lisätietoa: Osana omaa ympäristöä –hankkeen blogi http://osanaymparistoa.blogspot.com/  

 

PÄIVITETY RAUMANMERI KARTTAESITE ON ILMESTYNYT 

Esitteestä löytyvät mm. Rauman saaristoliikenteen aikataulut sekä saariston retkeilyreitit. Karttaesitettä 

on saatavilla Rauman matkailuneuvonnasta (Valtakatu 2) sekä se on selailtavissa osoitteessa 

www.visitrauma.fi. Rauman kaupungin saaristoalueisiin liittyvät muut ajankohtaiset asiat löytyvät 

kaupungin verkkosivuilta: www.rauma.fi/selkamerenkansallispuisto 

 

SYVÄRAUMALLA JULKKISHALLI 

Rauman Syväraumanlahdella majaili huhtikuussa halli, joka herätti suurta kiinnostusta Raumalla ja 

lähikunnissa. Hallin sanottiin tuovan Selkämeren kansallispuiston tervehdyksen 570-vuotta täyttävälle 

Raumalle. Halli näytti nauttivan saamastaan huomiosta.  

Lisätietoa: 

http://www.ls24.fi/raumajaalue/syv%C3%A4raumanlahden_hallista__tuli_paikallinen_n%C3%A4ht%C3

%A4vyys_3570407.html  
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