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TUHTI PAKETTI AJANKOHTAISIA SELKÄMERI-UUTISIA 

Koskelon saapuminen on kestänyt tänä keväänä tavallista pidempään - niin uutiskirjeen kuin 

kansallispuiston tunnuslintujenkin. Niinpä uutisiakin on kerrottavaksi paljon, mutta ne kannattaa lukea 

huolella, sillä monenlaista mielenkiintoista on meneillään! Ja eiköhän se kevätkin pian toden teolla 

saavu. 

Uutiskirje Koskelon sisällöksi ovat tervetulleita kaikkien toimijoiden uutiset. Halutessasi tiedottaa oman 

organisaatiosi ajankohtaisista asioista seuraavassa Koskelossa, ota yhteyttä viimeistään 31.5.2012. 

Seuraava Koskelo lennähtää liikkeelle kesäkuussa.  

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 VIRTUAALIOPAS ON NYT AVATTU - KÄY TUTUSTUMASSA! 

Selkämeren kansallispuiston ja sen lähialueiden luontokohteita, historiaa ja palveluita esittelevät 

nettisivut avattiin 9.4.. Uudenlaisella luontomatkailusivustolla voi suunnitella retkiä Selkämerelle ja 

tutustua ennakolta sen kohteisiin. Sivuston runkona toimivat 360 astetta kääntyvät maisemakuvat, 
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joiden yhteyteen on lisätty alueeseen liittyvää tietoa. Tutustu huikeisiin pallopanoraamoihin ja sivuihin 

osoitteessa www.selkameri.fi tai www.selkämeri.fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKÄ ON SINUN IKIMUISTOISIN ELÄMYKSESI SELKÄMERELLÄ? VIELÄ ON MUUTAMA PÄIVÄ AIKAA 

KERTOA SE KIRJOITUSKILPAILUSSA! 

Minun Selkämereni -kirjoituskilpailussa kerätään Selkämereen liittyviä omakohtaisia muistoja, 

kokemuksia ja elämyksiä. Muun muassa Klaus Somerkoski on osallistumassa kilpailuun ja hän tiivistää 

tuntonsa näin: "Tässä kirjoittaessani olen yhä varmempi siitä, että tähän piti tarttua. Muuten nämäkin 

paikkoihin liittyvät tapahtumat, tuntemukset ja seikkailunpoikaset olisivat huuhtoutuneet aaltojen 

mukana, kun aika kuluu ja ihmiset vaihtuvat toisiksi. Ja tuntuu hienolta kirjoittaa." 

Kilpailuaika on 1.2. - 15.4.2013. Vielä on siis viikonloppu aikaa kirjata parhaimmat kokemukset ylös ja 

osallistua kilpailuun huikeista palkinnoista! Kilpailun suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso 

Jenni Haukio ja tuomareina kirjailijat Pirkko Saisio ja Tapio Koivukari. Kilpailun voittaja julkistetaan 

kansallispuiston kaksivuotissyntymäpäivätapahtuman yhteydessä kesäkuussa.  

Lisätietoja: www.luontoon.fi/selkameri.  

 

EUROOPAN KANSALLISPUISTOPÄIVÄN TAPAHTUMAT EURAJOELLA JA PORISSA 

Perjantaina 24.5. vietetään Euroopan kansallispuistopäivää. Selkämerellä päivää juhlistetaan Eurajoella, 

jossa vierailevat Olkiluodon telakalla rakennettu miinalautta Porkkala ja Laivaston soittokunta 24. - 25.5. 

Perjantain ohjelmaan kuuluvat koululais- ja opiskelijavierailut Eurajoen satamaan sekä klo 18 yleisölle 
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avoin Laivaston Soittokunnan konsertti Vuojoen kartanon puistossa. Lauantaina on tarjolla ohjelmaa 

yleisölle satamassa: avoimet ovet miinalautalla klo 12-14 sekä samaan aikaan non stoppina opastetut 

satamakierrokset ja mahdollisuus tutustua Aslemetals Oy:n tiloihin, jossa on tarjolla myös Selkämeren 

kansallispuistoinfoa. Lisätietoja: www.eurajoki.fi   

Porin Preiviikinlahdella vietetään lauantaina 25.5. Huhtalan uuden luontolavan avajaisia. Lisätietoa 

myöhemmin! 

 

LUONNONHOITOA MAJAKAN JUURELLA 

Joukko vapaaehtoisia osallistuu ensikertaa järjestettävälle 

Isokarin luonnonhoitotalkooleirille Selkämeren kansallispuistossa. 

Metsähallitus ja WWF järjestävät talkooleirin Isokarissa elokuussa 

25.8 – 1.9.2013. Työurakkaan sisältyy ainakin katajan ja puuston 

raivausta hakamaiden elvyttämiseksi, puiden lehdestystä ja 

lammasaidan rakennusta komean majakan juurella. Talkooleiri 

huipentuu muinaistulien yöhön – silloin sytytetään 

raivausjätteestä syntyneet kokot. Olkoon se merkkinä siitä, että 

jokaisella meillä on yhteinen vastuu Itämeren luonnon 

hyvinvoinnista. 

Muinaistulien yötä vietetään elokuun viimeisenä lauantaina 

kaikkialla Itämeren rannoilla. Tulia sytytetään merenkulun 

historian kunniaksi, mutta myös kesän loppumisen merkiksi. Meri 

on yhdistänyt Itämeren kansoja ja yhdistää yhä: meillä on 

yhteinen vastuu Itämeren luonnon hyvinvoinnista.  

Ilmoittautuminen WWF:n kesän ja syksyn talkooleireille tapahtuu osoitteessa www.wwf.fi/talkooleirit.  

 

MATKAILUYRITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ KERÄTÄÄN 

Metsähallitus toteuttaa kansallispuistoissa säännöllisesti yritystutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa 

mm. matkailuyritysten ja Metsähallituksen yhteistyön sujuvuudesta. Selkämeren kansallispuiston 

ensimmäinen yritystutkimus on parhaillaan käynnissä, ja sen tarkoituksena on kerätä tietoa 

kansallispuiston käytöstä ja yrittäjien toiveista sekä kehittää kansallispuiston palveluita paremmin 

matkailuyrittäjien tarpeita vastaaviksi. Yritystutkimus toteutetaan kevään aikana ja tutkimusraportti 

tullaan julkaisemaan Metsähallituksen julkaisut – tietokannassa.  

Lisätietoja: harjoittelija Jenni Itäluoma jenni.italuoma@metsa.fi puh. 040 672 3299 
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OSALLISTU SIDOSRYHMÄTUTKIMUKSEEN JA KERRO NÄKEMYKSESI KANSALLISPUISTOYHTEISTYÖSTÄ 

Metsähallitus on toteuttamassa Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimusta pro gradu -työnä, 

joka tehdään osana Selkämeren helmet Satakunnassa -hanketta. Tavoitteena on selvittää sidosryhmien 

näkemyksiä yhteistyöstä puiston alkutaipaleelta ja tutkimuksen toivotaan myös antavan eväitä 

tulevaisuuden yhteistyöhön ja puiston kehittämiseen. Aineisto kerätään kaksivaiheisesti sähköisellä 

lomakkeella ja haastatteluin kevään aikana ja tutkimuksen on tarkoitus valmistua ensi syksynä. 

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

 

SELKÄMEREN LAJITIETOKIRJASTO KARTTUU  

Talven aikana Selkämeren kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelun tueksi on kerätty kokoon laji- 

ja luontotietoa kansallispuiston alueelta. Tietoa alueen luonnosta löytyy niin harrastajilta, 

tietokannoista, kuin alueella aikaisemmin tehdyistä luontoselvityksistäkin. Tietoja kootaan tulevaa 

käyttöä varten Selkämeren kansallispuiston 

”lajitietokirjastoon”, johon on listattu tietolähteitä 

alueen lajistosta ja luonnosta. Löytyneiden julkaisujen 

perusteella erityisesti Selkämeren linnusto on ollut 

suuren kiinnostuksen kohteena jo vuosikymmenten 

ajan, ja lintutietoa onkin puiston alueelta paljon. Sen 

sijaan esimerkiksi tietoa alueen hyönteisistä löytyy 

vähemmän. Harrastajia ja luontoselvitysten tilaajia 

ovat kiinnostaneet erityisesti Merikarvian Ourat, Porin 

Preiviikinlahti, Luvian Säppi ja Kustavin Isokari. 

Lisätietoja: suunnittelija Tiina Jalkanen, tiina.jalkanen@metsa.fi, puh. 040 8315 861 

 

KÄVIJÄTUTKIMUKSEN RAPORTTI VIITTÄ VAILLE VALMIS  

Kävijöitä Selkämeren kansallispuistossa oli viime vuonna 32 000. Suurin osa heistä saapui puiston 

lähialueelta ja alue oli jo entuudestaan heille tuttu. Etenkin niillä alueilla, joilla matkailupalveluita on 

tarjolla, kävijöistä suurempi osa oli kauempaa saapuvia matkailijoita. Kansallispuiston 

kokonaisvaikutukset alueen paikallistalouteen olivat 1,26 milj. euroa ja 15 htv. 

Kansallispuiston ensimmäisen kävijätutkimuksen ja opinnäytetyönä tehtävän veneilyselvityksen tuloksia 

on jo esitelty erilaisissa tapahtumissa muun muassa sidosryhmille ja medialle. Tarkemmin tuloksista 

kerrotaan raportissa, jota viimeistellään parhaillaan. Raportti julkaistaan Euroopan 

kansallispuistopäivään 24.5.mennessä osoitteessa julkaisut.metsa.fi.  

Lisätietoja: suunnittelija Sari Rosu sari.rosu@metsa.fi, puh. 040 6731 057 

Merikohokki 
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KANSALLISPUISTON HOIDON JA KÄYTÖN SUUNNITTELUN TILANNE 

Valmistuvien selvitysten ja muun tietojen koonnin lisäksi kansallispuiston hoidon ja käytön 

suunnittelussa tapahtuu myös muilla rintamilla. Suunnitteluryhmät Satakunnassa, Varsinais-Suomessa 

sekä Raumalla ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana 2-3 kertaa. Tämän lisäksi on järjestetty 

teemakohtaisia tapaamisia liittyen matkailuun, metsästykseen sekä luonto- ja lintuarvoihin. Tähtäimessä 

on, että suunnitelma saadaan lausunnoille syksyn aikana. 

Lisätietoa: www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu  

 

ILMATILAN VALTIAAT PUHUTTIVAT PORISSA 

Porin yliopistokeskuksella järjestettiin tiistaina 26.3. yleisölle avoin seminaari tuulivoiman 

lisärakentamisen mahdollisista vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin Satakunnan alueella. Seminaari 

herätti laajasti kiinnostusta keräten kaikkiaan noin 70 osanottajaa eri puolilta Etelä- ja Länsi-Suomea. 

Voimakkaimmin seminaarin yhteydessä nousivat esiin tarpeet riittävän laaja-alaiselle vaikutusten 

arvioinnille, jotta tuulivoiman riskitekijät pystyttäisiin tunnistamaan ja mahdollisuuksien mukaan 

ehkäisemään. Laajan tilantarpeen vuoksi tuulivoimatuotannolla voi olla vaikutusta eri lintu- tai 

lepakkolajien käyttäytymiseen.  

Seminaari liittyi osaltaan Euroopan aluekehitysrahaston (kansallisena rahoittajana Varsinais-Suomen 

ELY-keskus) sekä yksityisten tuulivoima-alan toimijoiden rahoittamaan Luontotietoa 

tuulivoimatuotannon suunnittelun Satakunnassa -hankkeeseen. Seminaarin alustukset viedään kevään 

aikana verkkosivulle http://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/tutkimus/hankkeet/ltss/Sivut/home.aspx, jonka 

kautta voi tutustua myös muihin hankkeen yhteydessä laadittuihin julkaisuihin sekä materiaaleihin. 

Lisätietoja: tutkimuskoordinaattori Asko Ijäs, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja 

tutkimuskeskus asko.ijas@utu.fi, puh. 040 843 4783 

 

TERVEISET MATKA- JA VENEMESSUILTA 

Selkämeren kansallispuiston vuosi käynnistyi vauhdikkaasti Matkamessuilla 17.-20.1. ja Venemessuilla 

8.-17.2.. Kansallispuisto esittäytyi molemmilla messuilla Satakunnan yhteisosastolla mm. uuden 

virtuaalioppaan ennakkomaistiaisten muodossa. Molemmilla messuilla oli 70 -80 000 kävijää ja 

Selkämeri herätti kiitettävästi positiivista kiinnostusta. Toivottavasti lukuisat messuilla ideoidut retket 

Selkämerelle toteutuvat! 
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TUNTEMATON SELKÄMERI KERÄSI KATSOJIA 

Tuntematon Selkämeri - 

luontodokumenttielokuva sai ensiesityksensä 

Suomen televisiossa YLE TV 1:llä Avaran 

luonnon ohjelmapaikalla lauantaina 

29.12.2012. Se esitettiin pikauusintana 

samalla kanavalla 30.12.2012 ja 2.1.2013. 

Dokumenttielokuva oli katsottavissa myös 

YLE Areenassa seitsemän päivän ajan jaksolla 

29.12.2012 - 4.1.2013.  

 

Finnpanel Oy/ TV-mittaritutkimuksen mukaan dokumenttielokuvan keskikatsojamäärä esityspäivänä oli 

397 000 katsojaa. Vähintään 3 minuutin ajan yhtäjaksoisesti katselleiden määrä oli 830 000 katsojaa. YLE 

Areenan laskurin mukaan dokumenttielokuvaa katseli netin kautta 7 päivän aikana n. 16 000 katsojaa. 

Viikolla 52/2012 Tuntematon Selkämeri oli 76. katsotuin 100 katsotuimman ohjelman listalla. Elokuvasta 

on hankittu suomen- ja englanninkielisiä DVD- levyjä lainattaviksi mm. Porin kaupunginkirjastoon ja 

Porin yliopistokeskuksen tiedekirjastoon. 

 

SELKÄMEREN OMA POSTIMERKKI SAI PRONSSIA! 

Selkämeren kansallispuiston postimerkki sijoittui hienosti kolmanneksi Vuoden kaunein postimerkki -

äänestyksessä. Heidi Arposen kuvaama ja Teemu Ollikaisen suunnittelema merkki sijoittui 

äänestyksessä niukasti kolmanneksi 1 543 äänellä, joiden osuus kokonaisäänimäärästä oli 7,6 prosenttia. 

Suomalaisia kansallispuistoja esittävään sarjaan kuuluva merkki ilmestyi viime vuoden toukokuussa. 

Äänestys on Itellan posti Oy:n järjestämä kilpailu, jossa vuosittain ihmiset voivat äänestää omaa 

suosikkiaan. Kaunein postimerkki -kilpailu on järjestetty jo useana vuonna.  

Lisätietoja: http://www.itella.fi/tiedotteet/2013/20130212_kaunein_postimerkki_2012.html  
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