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Kiitos hyvästä yhteistyöstä vuonna 2013! 

Tunnelmallista Joulunaikaa ja Onnea Uudelle Vuodelle! 

 

KATSAUS SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON VUODEN 2013 TAPAHTUMIIN 

Selkämeren vuosi on ollut työn ja tapahtumien täyteinen, minkä vuoksi Koskelo lennähtää 

postiluukkuihinne vasta nyt, kun useimmat ovat jo nostaneet veneensä talviteloille. Uutiskirje Koskelon 

sisällöksi ovat tervetulleita kaikkien toimijoiden uutiset. Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi 

ajankohtaisista asioista seuraavassa Koskelossa, ota yhteyttä viimeistään 13.4.2014. Seuraava Koskelo 

ilmestyy huhtikuussa.  

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. 

 

Marraskuun tunnelmaa Porin Seliskerissä. Kuva: Metsähallitus/Minna Uusiniitty-Kivimäki 

mailto:minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi


SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO SAI YSTÄVÄYHDISTYKSEN 

Selkämeren kansallispuistolle on perustettu ystäväyhdistys, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry. 

Perustava kokous pidettiin Porissa 28.8. ja kansainvälisenä Vapaaehtoisten päivänä 4.12. yhdistys solmi 

yhteistyösopimuksen Metsähallituksen kanssa.  

Ystäväyhdistyksen tähtäimessä on konkreettinen vapaaehtoistoiminta, jolla edistetään Selkämeren 

luonnon- ja kulttuurinsuojelua, ympäristökasvatusta ja ympäristövalitusta, alueen matkailua ja 

tutkimusta. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden askareita suunnitellaan jo innolla. Kaikki 

merellisestä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset ovat 

tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan.  

Lisätietoja: www.selkamerenystavat.fi ja puheenjohtaja Lasse Lovén, lasse.loven@gmail.com  

 

HANKKEITA, HANKKEITA! 

Metsähallituksen Selkämeri-hankkeista Reitti Selkämerelle -hanke jatkuu vielä maaliskuun 2014 loppuun 

saakka ja Selkämeren helmet Satakunnassa vuoden 2014 loppuun. Näiden ”vanhojen” hankkeiden lisäksi 

Metsähallituksessa on käynnistynyt kolme uutta Selkämeri-hanketta ja tällä hetkellä käynnissä olevien 

hankkeiden yhteisbudjetti on jo yli 800 000 euroa. 

 

Selkämeren kansallispuiston luonto- ja kulttuurikohteiden hoitohanke SeLuKu 

SeLuKu tulee sanoista Selkämeren luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön hoidon suunnittelu ja toteutus, 

jotka kuvaavatkin hyvin hankkeen sisältöä. SeLuKu:ssa kunnostetaan Porin Iso-Enskerin ja Seliskerin 

palveluvarustusta, rakennetaan ja suunnitellaan Säppiin uusia palveluita, kunnostetaan kaksi kalamajaa, 

laaditaan Selkämeren alueelle luonnonhoidon yleissuunnitelma ja aloitetaan luonnonhoitotoimet 

kiireellisimmissä kohteissa. Hankkeen töissä vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä rooli. Töiden 

toteutuksella on aikaa vuoden 2014 loppuun. Projektia osarahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus EAKR-

ohjelmasta.  

Työt saatiin viime kesänä hyvään vauhtiin. Muun 
muassa Iso-Enskerin, Seliskerin ja Säpin palveluita 
on kohennettu ja luonnonhoidon suunnittelua 
palvelevia inventointeja on urakoitu useiden 
henkilöiden voimin. Ensi vuonna tiedossa on mm. 
luonnonhoitoa, rakennusten kunnostustalkoita ja 
opastuksen parantamista. 

Toinen kunnostettavista kalamajoista on todennäköisesti 
kuvassa oleva Idän Räyhän maja Porin ja Luvian rajalta ja 
toinen Ahlaisten saaristossa sijaitseva Munakarin kalamaja. 
Munakarin majasta suunnitellaan kalastuskulttuurin 
esittelykohdetta. 

Kuva: Metsähallitus/Minna Uusiniitty-Kivimäki 

http://www.selkamerenystavat.fi/
mailto:lasse.loven@gmail.com


Lisätietoja: 

http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/uutiset/Sivut/Selkamerenkphankesairahoituksen.aspx  

http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/uutiset/Sivut/IsoEnskerinjaSeliskerinpalvelutparanevat.aspx  

 

Selkämeri.fi laajenee Vakka-Suomeen 

Viime keväänä avattu Metsähallituksen verkkoportaali www.selkameri.fi laajenee alkuvuodesta myös 

Vakka-Suomeen. Kesän aikana on kuvattu kymmeniä pallopanoraamakuvia kansallispuiston ja sen 

lähiympäristön kohteista Vakka-Suomessa. Vakka-Suomen reitti Selkämerelle -hanketta osarahoittaa 

Varsinais-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.  

Lisätietoja: projektipäällikkö Anssi Riihiaho, Metsähallitus, anssi.riihiaho@metsa.fi 

 

Matkailuyrittäjille tietoa Selkämeren arvoista 

Metsähallitus ja Pyhäjärvi-instituutti ovat ryhtyneet kokoamaan matkailualan toimijoille suunnattua 

koulutuspakettia Selkämeren suojelu- ja käyttöarvoista Selkämeren arvojen ja mahdollisuuksien 

välittäminen luontomatkailuyrittäjille -hankkeessa, jota osarahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus 

EAKR-ohjelmasta. Hankkeessa järjestetään matkailuyrittäjille, -oppaille ja muille matkailun parissa 

toimiville henkilöille kolme koulutustilaisuutta, joiden tavoitteena on syventää matkailun parissa 

toimivien tietämystä Selkämerestä: 

Torstai 13.3. Merikarvia: Selkämeren kansallispuiston virkistys- ja elinkeinokäyttö, 

tuotteistamistyöpaja I 

Torstai 27.3. Pori: Selkämeren kansallispuiston luontoarvot sekä tutkimus- ja seurantamerkitys 

Torstai 3.4. Rauma: Selkämeren kansallispuiston kulttuuriperintö ja maisema, tuotteistamistyöpaja II 

Lisäksi syksyllä 2014 lähdetään hakemaan oppia kansallispuiston luontomatkailukäytöstä 

Saaristomereltä. Koulutustilaisuuksien työpajaosuuksista vastaa Satakunnan Ammattikorkeakoulun 

maaseutumatkailun koordinointihanke Sata matkaa maalle.  

Lisätietoja: puistonjohtaja Hanna Ylitalo, Metsähallitus, hanna.ylitalo@metsa.fi  

 

KATANPÄÄSSÄ TAPAHTUU! 

Linnakkeen rakennuskanta inventoitiin 

Katanpään linnakkeen rakennuskantaa ja sen kuntoa inventoitiin viime kesänä. Tutkimuksen avulla 

havainnoitiin kokonaiskuvaa rakennuskannan piirteistä, mutta hakeuduttiin kirjaimellisesti myös pintaa 

syvemmälle tarkistamaan runkorakenteiden konkreettinen kunto. Saaren kaikki rakennukset on nyt 

kuvattu ja mitattu, vauriot tutkittu ja käytetyt tekniikat ja materiaalit selvitetty. Kerätyn materiaalin 

http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/uutiset/Sivut/Selkamerenkphankesairahoituksen.aspx
http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/uutiset/Sivut/IsoEnskerinjaSeliskerinpalvelutparanevat.aspx
http://www.selkameri.fi/
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pohjalta arvioidaan rakennuskannan kuntoa, sekä tehdään saaren 

rakennuksille ajantasainen korjaussuunnitelma.  

Lisätietoja: suunnittelija Hilja Palviainen, Metsähallitus, 

hilja.palviainen@metsa.fi 

 

Yritystoiminnassa uusia tuulia 

Katanpään uutena yrittäjänä vuoden 2014 alusta alkaen aloittaa 

Captain´s Table, Merja Siekkinen ja Jukka Grönblom Nakkilasta. 

Odotamme innolla ensi kesää!  

Uutta Katanpäätä voi fanittaa Facebookissa: 

https://www.facebook.com/katanpaa?ref=profile#!/katanpaa  

 

KIRJOITUSKILPAILUN PARHAIMMISTO PALKITTIIN IHANALLA 

Minun Selkämereni -kirjoituskilpailu päättyi 15.4. ja palkitsemisjuhla järjestettiin Merikarvian 

kesäkauden avajaisten yhteydessä 17.6. kaljaasi Ihanalla. Kilpailun tuomarit Pirkko Saisio ja Tapio 

Koivukari palkitsivat viisi parasta kirjoitusta ja jakoivat lisäksi viidelle kirjoitukselle kunniamaininnan. 

Tuomaristo kertoi valintojen olleen vaikeita, sillä korkeatasoiset kirjoitukset olivat hyvin tasavahvoja.  

Lisätietoa ja viisi palkittua kirjoitusta: 

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/Selkameri/ajankohtaista/kirjoituskilpailu/Sivut/De

fault.aspx  

  

Kuva: Metsähallitus/Anssi Riihiaho 

Katanpään pumpputorni.  

Kuva: Metsähallitus/Anssi Riihiaho 

mailto:hilja.palviainen@metsa.fi
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KAKSI LEIRIÄ JA PALJON VAPAAEHTOISIA SELKÄMERELLÄ 

Vekaran kalastajatilan kunnostus jatkui 

Vekaran saarella kunnostettiin kesällä yli satavuotista saaristolaistaloa ja sen ympäristöä. 

Metsähallituksen ja Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n (KTV) yhteisesti järjestämällä talkooleirillä 

työskenteli useimmille hyvin eksoottisessa ympäristössä nuoria aikuisia ja opiskelijoita useasta eri 

maasta. Leiri oli ensimmäinen laatuaan, sillä koskaan aikaisemmin ei vanhoja rakennuksia ja luontoa ole 

hoidettu yhtä kansainvälisellä joukolla. 

Blogi: http://luontojakulttuuri.wordpress.com/2013/11/14/merellista-kulttuuriperintoa-hoitamassa/  

 

Hymyä, hikeä ja katajanpiikkejä Isossakarissa 

Isonkarin majakkasaarella 

talkoiltiin loppukesällä 

yhteistyössä WWF Suomen 

kanssa. Tavoitteena oli raivata 

umpeenkasvaneita niittyjä ja 

hakamaita katajasta sekä 

rakentaa lammasaitaa. Viikon 

mittaisen talkooleirin aikana 

loppukesäinen aurinko helli 

osallistujia ja töitä paiskittiin niin, 

että järjestäjien odotukset 

ylittyivät. Mutta talkoista ei ollut 

ainoastaan hyötyä luonnolle; se 

kävi ilmi, kun katseli hymyileviä 

talkoolaisia fyysisesti raskaan 

talkoopäivän jälkeen.  

Blogi: http://yhteiso.luontoon.fi/blogit/hymyae-hikeae-ja-katajanpiikkejae/  

 

UUDISTUNUT ARKKI TOIVOTTAA KÄVIJÄT TERVETULLEEKSI 

Satakunnan museon luonnontieteellisen osaston Luontotalo Arkin uusittu näyttely avautui yleisölle 

toukokuussa. Näyttely esittelee satakuntalaista rannikko- ja kosteikkoluontoa. Uutta Arkissa on 

yhteistyö Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa. Uudistuneen perusnäyttelyn sisällä on 

Selkämeren kansallispuiston luontoa esittelevä pienoisnäyttely, jossa kerrotaan Selkämeren 

vedenalaisesta ja saaristoluonnosta sekä lajistosta. Arkki toimii myös Selkämeren kansallispuiston 

asiakaspalvelu- ja opastuspisteenä.  

Lisätietoa: http://www.pori.fi/kulttuuri/satakunnanmuseo/luontotaloarkki.html  

Kuva: Metsähallitus/Maija Mussaari 
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TAPAHTUMAPOIMINTOJA 

Selkämeren kansallispuisto on näkynyt vuoden mittaan useissa tapahtumissa. Kansallispuisto oli mukana 

muun muassa Euroopan kansallispuistopäivänä 24.-25.5. miinalautta Porkkalan ja laivaston soittokunnan 

vierailulla Olkiluodossa, Kestävän Kehityksen Kesäpiknikillä Porissa Maailman ympäristöpäivänä 5.6., 

Merikarvian kesän avauksessa 17.6. ja Rauman vedenalaisviikolla heinä-elokuun vaihteessa. Syyskuussa 

kansallispuisto oli mukana satakuntalaisten ympäristökasvatustoimijoiden järjestämällä 

ympäristökasvatusviikolla. Puisto esittäytyi kouluissa sekä Meri-Porin luonto- ja arkeologiaretkellä. 

Kansainvälistä majakkapäivää 

vietettiin Selkämerellä tänä vuonna 

tuulisessa ja sateisessa säässä 17.8. 

Säästä huolimatta oltiin 

juhlatunnelmissa, sillä 

majakkapäivänä Isossakarissa juhlittiin 

180 vuotta täyttänyttä majakkaa, 

Säpissä 140-vuotiasta loistoa ja 

Kylmäpihlajassa majakan 60-vuotista 

historiaa.  

Tapahtumien tunnelmiin voi palata 

Selkämeren kansallispuiston 

Facebook-sivulla, jossa on valokuvia 

useimmista tapahtumista:  

https://www.facebook.com/selkameri  

 

MIKÄ ON SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON YHTEISTYÖRYHMÄ? 

Eduskunnan ympäristövaliokunta esitti Selkämeren kansallispuiston perustamista koskevan lain 

valmisteluvaiheessa laajapohjaisen yhteistyöryhmän perustamista sovittamaan eri tahojen (mm. kunnat, 

muut viranomaiset, luonnonsuojelujärjestöt ja kalastajat) intressejä yhteen. Yhteistyöryhmän 

vetovastuu annettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Eri sidosryhmiä yhteistyöryhmään kuuluu lähes 

kolmisenkymmentä. 

Yhteistyöryhmä on toiminut nyt toista vuotta ja kokoontunut muutaman kerran. Kokouksissa käsiteltävä 

aiheet ovat vaihdelleet kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta Selkämeren vedenalaisluonnon 

kartoituksiin ja kalastukseen. Myös kansallispuiston kiinteistönmuodostusprosessi on ollut esiteltävien 

aiheiden listalla. Keskusteluaiheena on ollut myös paljon julkisuutta saanut merimetso, joka on 

huomioitu erikseen myös kansallispuistoa koskevassa laissa. Aiheiden käsittelyssä yhteistyöryhmä on 

hyödyntänyt eri asiantuntijatahoja.  

Lisätietoja: ylitarkastaja Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, olli.mattila@ely-keskus.fi 

 

Majakkapäivä Isossakarissa. Kuva: Metsähallitus/Hanna Ylitalo 
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