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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 yli 370 henkilöä noin 170 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 30.11.2012. 

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. 

 

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON JA SEN KUMPPANEIDEN ENSIMMÄINEN KOKONAINEN KESÄ 

ONNISTUI HYVIN  

Selkämeren kansallispuiston ensimmäinen kokonainen kesä oli vilkas, vaikka säät eivät parin edellisen 

kesän säiden veroisia olleetkaan. Isokarin yrittäjän Kari Laaksosen mukaan epävakaiset ja tuuliset säät 

vaikuttivat jonkin verran matkaveneiden määriin, mutta kokonaisuutena kesä Isokarissa oli hyvä. - 

Yöpyjien ja ryhmien määrät lisääntyivät ja sää paikanpäällä Isokarissa oli poutainen, vaikka mantereella 

sadetta saatiinkin, kertoo Laaksonen. - Kansallispuiston perustaminen on vaikuttanut etenkin kauempaa 

tulevien kävijöiden motiiveihin ja kiinnostukseen. Alue ja erityisesti sen vedenalainen luonto 

kiinnostavat ihmisiä uudella tavalla, sanoo yrittäjä, jolla on takanaan neljän vuoden kokemus palveluiden 

pyörittämisestä Isokarissa.  
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Kari Laaksonen oli Selkämeren alueella ensimmäinen matkailuyrittäjä, joka teki luontomatkailun 

yhteistyösopimuksen Metsähallituksen kanssa. Yksivuotissyntymäpäivänsä kunniaksi kansallispuisto sai 

monta uutta kumppania, kun kahdeksan satakuntalaista matkailuyritystä solmi Metsähallituksen kanssa 

yhteistyösopimuksen. Sopimuksissa sovitaan mm. viestinnästä, markkinointiyhteistyöstä ja 

luontomatkailun periaatteista kohdealueella. Sopimuksen laatiminen on parhaillaan vireillä useiden 

yritysten kanssa ja tervetulleita mukaan ovat myös uudet asiasta kiinnostuneet yritykset. 

Lisätietoja: 

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

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

esopimuksiamatkailuyrittajienkanssa.aspx  

 

TIEDONKERUU KANSALLISPUISTOSTA ETENEE 

Kävijätutkimus 

Kansallispuiston kävijätutkimukseen saatiin noin 400 vastausta. Tulosta voidaan pitää hyvänä, sillä sää 

vaikeutti merellä liikkumista ja siten myös kävijätutkimuksen suunnittelua ja toteutusta. - Kävijöiltä 

saatu palaute niin kansallispuiston kuin kävijätutkimuksenkin osalta oli kannustavaa. Kävijät suhtautuivat 

tutkimukseen pääosin erittäin myönteisesti, ja kieltäytymisiä tuli vain muutamia. Paikoin lomakkeet 

loppuivat kesken innokkaiden vastaajien toimesta, kertoo aineiston keruusta Satakunnassa vastannut 

Sari Rosu. Myös tutkimukseen vastanneille kiitokseksi jaetut kansallispuiston kartat saivat kiitosta. 

Tarvetta kartoille onkin, sillä monelle kävijälle kansallispuiston rajaus ja puiston vaikutukset toimintaan 

alueella ovat vielä epäselviä. Lähitulevaisuuden haasteena onkin tämän tietoisuuden lisääminen. 

Tutkimustuloksista tiedotetaan tarkemmin talvella raportin valmistuttua. 

Lisätietoja: Sari Rosu puh. 040 673 1057, sari.rosu@metsa.fi  

Luontotieto- ja kulttuuriperintöinventoinnit 

Selkämerellä on liikkunut inventoijia monissa eri tehtävissä keväästä alkaen. Kulttuuriperintö-

inventoinnin maastotyöt saatiin loppuun kesällä. Säpissä ja Isokarissa laaditaan syksyn aikana 

rakennusten kunnostussuunnitelmia. Linnustolaskennat tehtiin keväällä koko kansallispuiston alueella ja 

luontotyyppi-inventoinnit jatkuvat. Vedenalaista luontoa on inventoitu Rauman edustalla. Inventoijien 

lisäksi alueella ovat liikkuneet kansallispuiston rajojen merkintää tehneet työntekijät. Työ jatkuu syksyllä 

ja ensi vuonna.  

Hoito- ja käyttösuunnittelu 

Moninaiset inventoinnit ovat tärkeä osa hoito- ja käyttösuunnittelutyötä, jota on jatkettu kokoamalla 

sidosryhmiä yhteen. Suunnitelman laadintaa varten perustetut maakunnalliset suunnitteluryhmät pitivät 

ensimmäiset kokouksensa Porissa 3.9. ja Uudessakaupungissa 4.9. Rauman saariston suunnitteluryhmä 

kokoontuu lokakuun alussa. Lisätietoja työn etenemisestä www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu. 
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SUOMIAREENASSA KÄYTIIN ITÄMERIKYLÄSSÄ  

Porin kauppatorille pystytettiin heinäkuisen Suomi Areenan ajaksi Itämeri-kylä, joka oli osa tapahtuman 

kansalaistoria. Kylässä toimintaansa esittelivät Turun ammattikorkeakoulu/ BalticSeaNow.Info-hanke, 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hanke, Metsähallitus, Turun yliopiston Merenkulkualan 

tutkimus- ja koulutuskeskus, Pidä saaristo siistinä ry ja Centrum Balticum.  

Itämeri-kylään tuotettiin myös kokonaan uudenlainen tapahtumasarja: vesistö-Alias -pelit. 

SuomiAreenan aikana järjestettiin kuusi lyhyttä keskustelua, joiden punaisena lankana oli 

ympäristöaiheisen keskustelun eteenpäin vieminen tutusta Alias-sananselityspelistä tuunatun vesistö-

Aliaksen avulla. Pelisessiot kokosivat yhteen 36 poliitikkoa ja kunnallisvaaliehdokasta, asiantuntijaa, 

järjestötoimijaa ja kansalaista Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta.  

Vesistö-Alias ideoitiin Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmässä ja Satakunnan 

ympäristötietoisuus- ja -kasvatusverkostossa SuomiAreena -tapahtumaa varten. Jatkossa peliä on 

mahdollista lainata Lounais-Suomen kouluihin ja Vesistö-Aliasta voi päästä pelaamaan myös erilaisissa 

tapahtumissa. Lisätietoa vesistö-Aliaksesta SuomiAreenassa Osana omaa-ympäristöä -hankkeen 

blogissa: http://osanaymparistoa.blogspot.fi/ 

Yllätysnumerona Itämeri-kylässä nähtiin myös Itämeri-viestijöiden järjestämä flash mob -esitys, johon 

voi käydä tutustumassa mtv3:n verkkosivuilla: http://www.katsomo.fi/?progId=132753 (Suomi Areena 

Special -lähetys 20.7.2012; Flash mob -esitys alkaen noin 4 minuutin kohdalta) 

 

MAJAKOILLA TAPAHTUU! 

 

Selkämeren majakoilla Säpissä, Kylmäpihlajassa ja Isokarissa järjestetään tänä vuonna kaksi isompaa 

yhteistä tapahtumaa. Metsähallitus on toiminut työrukkasena yhteistyössä, jonka tuloksena 

kansainvälisenä majakkaviikonloppuna vietettiin Selkämeren majakkapäivää 18.8.. Majakoiden taiston ja 

linturetkeilyn merkeissä majakkasaarille kokoonnutaan 6.10..  

Majakkapäivä oli yleisömenestys, sillä Selkämeren kolmeen majakkaan kiipesi tuolloin yhden päivän 

aikana kaikkiaan 600 - 700 henkilöä. Säpin ja Isokarin yleisökuljetuksiin tulijoita olisi ollut paljon 

enemmän kuin mihin kuljetuskapasiteetti riitti. Majakkapäivän tunnelmia voi käydä katsomassa 

Selkämeren kansallispuiston facebook-sivuilla www.facebook.com/selkameri.  
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Majakkapäivästä paitsi jääneet ja muut syksyisestä luontoretkestä kiinnostuneet ovat tervetulleita 

mukaan Majakoiden taistoon. Tarkempi ohjelma ja aikataulu löytyvät Selkämeren kansallispuiston 

verkkosivuilta www.luontoon.fi/selkameri.  

 

YYTERINNIEMEN LUONTOPALVELUITA KEHITETÄÄN EU-PROJEKTILLA 

Projektissa toteutetaan ja jatketaan Kansalliset puistot - hankkeessa tehtyjä suunnitelmia Yyterinniemen 

ja Porin kaupungin Selkämeren kansallispuistoon linkittyvien alueiden kehittämiseksi luonnonsuojelun ja 

luontomatkailun näkökulmasta. Projekti alkoi 1.7.2012 ja kestää vuoden 2013 loppuun. EAKR-

rahoituksen on myöntänyt Varsinais-Suomen ELY-keskus. Omarahoituksesta vastaavat Porin kaupungin 

ympäristövirasto ja Metsähallitus.  

Projektissa toteutetaan uusi luontoreitti yhdistämään Yyterin santojen alue niin ikään luonnonarvoistaan 

tunnettuihin Yyterin lietteisiin ja Huhtalan alueeseen. Reitti varustetaan tarvittavilta osin siltarakenteilla 

niin, että vettyvilläkin alueilla on mahdollista liikkua. Kulun ohjaamisella vähennetään luontoon 

kohdistuvaa kulumista ja häirintää. Lisäksi alueelle suunnitellaan ja toteutetaan luontotorni ja 

luontolavoja. Reitin yhteyteen tuotetaan viitoitus ja alueen luonnonarvoihin keskittyvä 

ympäristökasvatusmateriaali.  

Lisäksi projektissa tehdään suunnitelma Yyterin dyynien kehittymisen ja muutoksien seuraamiseksi sekä 

aloitetaan muutosten seuranta. Seurantatietoja hyödynnetään jatkossa dyynialueen hoidon ja 

virkistyskäytön kehittämisessä.  

Lisätietoja: Porin kaupunki, Antti Mäkelä puh. 044 701 7052, antti.makela@pori.fi  

 

POHJANLAHDEN RANTATIEN KYLTITYS MENEILLÄÄN 

Sadat ruskeapohjaiset matkailutiekyltit ohjaavat syksystä lähtien matkailijoiden kulkua vanhan postitien 

reitillä. Valtaosa kylteistä on reilun puolen neliön kokoisia ja majakkatunnuksella varustettuja. Isoissa 

kylteissä lukee tunnuksen lisäksi kunnan kieliolosuhteista riippuen joko Rantatie Strandvägen tai 

Strandvägen Rantatie. 

Rantatien nettiportaaliin www.rantatie.com on lisätty matkailutien perusesittelyt suomen lisäksi myös 

ruotsiksi ja englanniksi. Rantatien facebook-sivuille https://www.facebook.com/Pohjanlahdenrantatie 

matkailutien kehittämiseen osallistuvat kunnat päivittävät itsenäisesti tietoa ajankohtaisista 

tapahtumistaan. Lisätietoja hankkeesta ja yhteystiedot löytyvät blogista: 

http://pohjanlahdenrantatie.vuodatus.net/.  

 

KANSAINVÄLINEN TYÖLEIRI VEKARASSA 

Vekaran saaren kalastajatorppamiljöötä on ryhdytty kunnostamaan. Vanhoista kalastajatilan 

päärakennuksista toinen, Alexin torppa vuodelta 1846, sai alkukesästä uuden pitävän katon. Elokuun 
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alussa rakennuksen ulkolaudoitusta ja lahoja hirrenosia 

uusittiin ja ympäristöä sekä vanhoja niittyjä 

kunnostettiin kansainvälisen työleirin voimin. 

Vapaaehtoiset Turkista, Puolasta, Tsekeistä, Espanjasta 

ja Afganistanista paiskivat töitä pari viikkoa yhdessä 

Metsähallituksen ja torpan väen kanssa. Kuvia työleiriltä 

voi katsoa osoitteessa www.facebook.com/selkameri.  

Uudenkaupungin ulkosaaristossa sijaitseva Vekaran 

saari ei kuulu Selkämeren kansallispuistoon, koska vain 

2/3 siitä on valtion omistuksessa. Sitä hoidetaan 

kuitenkin kulttuuriperinnöltään ja luonnonarvoiltaan merkittävänä kohteena osana 

kansallispuistokokonaisuutta.   

 

TUULIVOIMAA EDISTÄVÄ KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE 

Satakuntaliitto laatii vaihemaakuntakaavaa, jossa määritellään maakunnallisesti merkittäviä (yli 10 

voimalayksikön) tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita. Teholtaan pienemmät paikalliset hankkeet 

ratkaistaan kunnissa joko osayleiskaavalla tai yksittäiset voimalat rakennuslupaprosessilla.  

Kaavaehdotuksessa on esitetty 18 mahdollisuutta rakentaa laajoja tuulivoimapuistoja eri puolille 

Satakuntaa. Soveltuvat alueet on määritelty kaikki vähintään kilometrin etäisyydelle vakituisista tai 

loma-asunnoista ja muista toiminnoista, jotka voivat häiriintyä laajan tuulivoimatuotantoalueen 

mahdollisista ääni-, välke- ja vilkkumishaitoista.  

Alueiden suunnittelua ja niistä laadittua havainnollistamisaineistoa esitellään lokakuussa neljässä 

yleisötilaisuudessa: 

Honkajoki: maanantaina 15.10.2012 klo 17-19, Monitoimitalo Honkala (Honkalantie 1)  

Noormarkku (Pori): keskiviikkona 17.10.2012 klo 17-19, Yhtenäiskoulun ruokasali (Museotie 12)  

Kokemäki: tiistaina 23.10.2012 klo 17-19, Koulukeskus, auditorio (Haapionkatu 13)  

Eurajoki: keskiviikkona 24.10.2012 klo 17-19, Eurajoki-sali (Kalliotie 5)  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus on julkisesti nähtävillä 1.-30.10.2012 (MRL 65 §/MRA 12 §) 

Satakunnan kunnissa, Satakuntaliiton virastossa sekä osoitteessa www.satakuntaliitto.fi -> 

Ajankohtaista. Verkkosivuilla on myös lisätietoa vaihemaakuntakaavan valmisteluprosessista ja 

yleisötilaisuuksista.  

Lisätietoja: 

maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto puh. (02) 620 4334, maakuntainsinööri Anne Nummela puh. (02) 620 

4317, ympäristöasiantuntija Anne Savola puh. (02) 620 4333 etunimi.sukunimni@satakunta.fi  

Uutiskirjeen kuvat: Metsähallitus 
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