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KATSAUS SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON AJANKOHTAISIIN ASIOHIN 

Vuosi 2014 on lähtenyt Selkämeren kansallispuistossa käyntiin työntäyteisesti. Kansallispuiston vuosi 

on täynnä erilaisia tapahtumia ja puiston ainutlaatuisen luonnon ja kulttuuriperinnön hoitoa. 

Toukokuun alussa Anssi Riihiaho (FM Maisemantutkimus) aloittaa Selkämeren kansallispuiston 

vakituisena suunnittelijana. Anssista tulee Selkämerelle ja Satakunnan mantereen kohteille työntekijä, 

jonka toimenkuvaa voisi luonnehtia aikanaan käytössä olleella nimikkeellä puistonhoitaja – vähän 

modernisoiden!  

Maaliskuun alussa Emma Rautava aloitti syyskuun alkuun jatkuvan puolen vuoden pestin Selkämeren 

kansallispuistossa suunnittelijana. Emma hoitaa muun muassa viestinnän ja tapahtumien suunnittelua, 

ja toimittaa myös Koskeloa syksyyn asti. Luontoinventointeja kesäksi tulee puolestaan tekemään Jukka 

Mattlar, joka aloittaa toukokuun alussa. 

Uutiskirje Koskelon sisällöksi ovat erittäin tervetulleita kaikkien toimijoiden uutiset. Halutessasi 

tiedottaa oman organisaatiosi ajankohtaisista asioista seuraavassa Koskelossa, ota yhteyttä 

viimeistään 20.5.2014. Seuraava Koskelo ilmestyy kesällä.  

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

ota yhteyttä Koskelon toimittajiin, emma.rautava@metsa.fi, puh. 040 673 1057 tai minna.uusiniitty-

kivimaki@metsa.fi, puh. 040 483 6006. 
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KANSALLISPUISTON HOIDON JA KÄYTÖN 

SUUNNITELMA LAUSUNNOILLE 

Selkämeren kansallispuiston ja Selkämeren 

Natura 2000 -alueiden hoito- ja 

käyttösuunnitelma on lähetetty lausunnoille 

viranomaisille ja yhdistyksille. Lausuntoja ja 

mielipiteitä suunnitelmasta voi antaa 

18.6.2014 asti. Suunnitelmaa voivat 

kommentoida myös yksityishenkilöt. Kevään 

aikana järjestetään myös kaikille avoimia 

yleisötilaisuuksia, joissa suunnitelmaa 

esitellään yleisölle. Yleisötilaisuuksien 

ajankohdat ja paikat ovat seuraavat:        

• Pyhäranta 22.4. (Pyhärannan kunnanvirasto, Pajamäentie 4, Pyhäranta) 

• Uusikaupunki 28.4. (Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki) 

• Merikarvia 29.4. (Merikarvian kunnanvirasto, valtuustosali, Kauppatie 40, Merikarvia)  

• Luvia 8.5. (Luvian merihelmi, Laitakarintie 312, Luvia) 

• Pori 14.5. (Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori) 

• Rauma 15.5. (Kulttuuritalo Poselli, Nortamonkatu 5, Rauma). Tilaisuus järjestetään yhdessä Rauman 

kaupungin kanssa 

Kaikki tilaisuudet alkavat klo 17. Tervetuloa! Suunnitelman luonnos ja kartta löytyvät 
internetosoitteesta www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu. 

 

UUTTA SELKÄMEREN VIRTUAALIOPPAASSA 

Selkämeren virtuaalioppaasta (www.selkameri.fi) on 

julkaistu ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Samalla 

oppaan etusivu uudistui ja se sai uuden välilehden 

Opastetut kierrokset. Siellä kävijä pääsee tutustumaan 

valmiiksi rakennettuihin virtuaalisiin teemareitteihin. 

Satamakierros ja Luontotalo Arkin kierros on jo julkaistu, ja 

tulevia teemakierroksia ovat mm. puiston geologia ja 

biologia. Virtuaalioppaan toteuttanut Reitti Selkämerelle -

hanke päättyi maaliskuussa, mutta huhtikuun ajan 

jatketaan vielä Vakka-Suomen kohde-esittelyjen 

työstämistä. Jatkossakin opasta päivitetään säännöllisesti. 

Virtuaalioppaassa on kuunneltavissa kaksi Selkämeren 

kansallispuistoon liittyvää kuunnelmaa. Kuunnelmat on 

tehty keväällä 2013 järjestetyn Minun Selkämereni -

kirjoituskilpailun tekstien pohjalta. Salakivi Selkämeressä -

kuunnelman on kirjoittanut Kalevi Näyrä, ja sen lukee 

kirjailija Tapio Koivukari. Toisen kuunnelman, Ukki, on 

kirjoittanut Päivi Luosma ja sen lukee 

kansallispuistokummi Saimi Hoyer. Kuunnelman 

Koululaisia kalastamassa Merikarvian Ouraluodossa. 
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kuvituksen on tehnyt porilainen taiteilija Henna Tyrväinen. Molempien kuunnelmien äänimaisemat on 

nauhoittanut Selkämerellä valokuvataiteilija Jan Eerala. Kuunnelmat esitettiin Yle Satakunta -

radiokanavalla maaliskuussa.  

Selkämeren virtuaalioppaaseen on tuotettu myös lyhytelokuva Ammattina kalastus – uuden 

kalastajan mietteitä Selkämerellä, Raumalla. Raumalainen Jarno Aaltonen työskentelee sulan veden 

aikana perinteisessä, mutta nykypäivänä harvinaisessa ammatissa kalastajana. Elokuva julkaistaan 

virtuaalioppaassa Euroopan kansallispuistopäivän aattona 23.5. 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Anssi Riihiaho, Metsähallitus: anssi.riihiaho@metsa.fi, puh. 040 552 7516 

 

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTOSSA TAPAHTUU  

Luonnon ja kulttuuriperinnön hoitoa jatketaan SeLuKu-hankkeessa  

Selkämeren luonnon ja kulttuuriperinnön 

hoidon suunnittelu ja toteutus -hankkeessa 

(SeLuKu, EAKR) kunnostettiin viime vuonna 

Iso-Enskerin, Seliskerin ja Säpin 

palvelurakenteita, ja tänä vuonna työ 

saarissa jatkuu. Retkeilypalveluiden 

parantaminen toteutetaan ostopalveluna, 

mutta kulttuuriperinnön kunnostuksiin ja 

luonnonhoitotöihin pääsevät osallistumaan 

myös näistä töistä kiinnostuneet 

vapaaehtoiset. SeLuKu:n puitteissa 

toteutetaan tänä vuonna muun muassa 

korjausrakentamisen kurssi, kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri ja luonnonhoitotalkoot. 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus: minna.uusiniitty-

kivimaki@metsa.fi, puh. 040 483 6006  

Korjausrakentamisen kurssi Munakarissa 9.-13.6.2014 

Metsähallitus ja Porin kesäyliopisto 

järjestävät kesäkuussa 

korjausrakentamisen kurssin 

Selkämeren kansallispuistossa osana 

SeLuKu-hanketta. Kurssilla 

kunnostetaan Porissa Ahlaisten 

saaristossa sijaitseva uudempaa 

kalamajakantaa edustava Munakarin 

kalamaja. Kalamajaa tullaan jatkossa 

käyttämään kaikille avoimena 

käyntikohteena ja kalastuskulttuuria 

esittelevänä näyttelytilana.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (vielä joitakin paikkoja on vapaana kurssille!): 

http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/KorjausrakentamisenkurssiSelkamerikp.aspx 

Seliskerin uudistettu keittokatos. 
Kuva: Metsähallitus/Minna Uusiniitty-Kivimäki 

Tyrskyjä Ahlaisten Munakarissa.  
Kuva: Metsähallitus / Minna Uusiniitty Kivimäki 
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Kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri Luvian Säpissä 24.6.–7.7.2014 

Kansallispuiston ylläpitämisessä ja kehittämisessä vapaaehtoistyö on tärkeää. Metsähallitus järjestää 

yhdessä Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry:n kanssa vapaaehtoistyöleirin Luvian Säpissä. Selkämerelle 

kokoontuu kahden viikon ajaksi vapaaehtoisia ympäri maailmaa kunnostamaan Säpin majakkamiljöön 

rakennuksia ja tekemään luonnonhoitotöitä. Rakennustöitä ohjaa rakennuskonservaattori Hilja 

Palviainen Metsähallituksesta. Leirin 

järjestäminen on osa SeLuKu-

hanketta. 

Rakennusten kunnostustyöt ovat 

alkaneet jo ennen leiriä, sillä Säpin 

lintuaseman ikkunat ja ovet ovat 

olleet talven kunnostettavana 

mantereella.  

Töiden ohella vapaaehtoistyöläiset 

pääsevät nauttimaan myös kauniista 

Selkämeren luonnosta, ja onpa 

suunnitteilla myös virkistäytymisretki 

Poriin. 

Luonnonhoitotalkoot Eurajoen Kallassa 22.–24.8.2014 

Metsähallitus/SeLuKu-hanke ja Selkämeren kansallispuiston ystävät ry järjestävät viikonlopputalkoot 

Eurajoen Kallassa elokuun lopulla. Kallan kivikkoinen rantaniittyjen ja ketojen kirjoma saari on vanha 

laidunsaari aivan ulkomeren äärellä. Kallan rantojen poikkeuksellisen laajat rakkolevävallit kuhisevat 

elämää. Saaren avoimilla kedoilla viihtyy muun muassa uhanalainen dyynisammalkoi. Talkoissa 

raivataan katajaa umpeen kasvavilta kedoilta ja niitetään ruovikkoa rakkolevävalleilta. Talkoolaisia 

ilmoittautui nopeasti ilmoittautumisen auettua tarvittava määrä, eli talkoot ovat jo täynnä. 

 

Lisätietoja: 

http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/TalkooviikonloppuSelkamerikpelokuu2014.a

spx tai suunnittelija Tiina Jalkanen, Metsähallitus: tiina.jalkanen@metsa.fi, puh. 040 6537 904 

Kuva: Metsähallitus /Anssi Riihiaho 

Rantaniittyä Eurajoen Kallassa. Kuva: Metsähallitus/Minna Uusiniitty-Kivimäki 
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Selkämeren kansallispuisto on mukana eri tapahtumissa 

Selkämeren kansallispuiston väki on mukana monissa muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa 

vuonna 2014. Tammikuussa puistoa esiteltiin Helsingin Matka-messuilla ja maaliskuussa Satakunta 

Hyvää Kohdetta -kutsuvierastapahtumassa Huittisissa. Huhtikuun 11.–14. puiston väki suuntasi 

Tampereelle Kotimaan matkamessuille. Kesäkuun 7. päivä kansallispuisto osallistuu Porin kaupungin 

ympäristöviraston energiapäivään. Lisäksi puisto on näkyvästi esillä Metsähallituksen 

luontopalveluiden mukana 15. -18.7. SuomiAreena -tapahtumassa Porissa.  

Selkämeren kansallispuistossa vietetään majakkapäivää yhteistyökumppaneiden kanssa lauantaina 

16.8.2014 Säpissä, Isossakarissa ja Kylmäpihlajassa, ja Suomen luonnon päivänä 30.8.2014 pidetään 

puistossa kaikille avoimet siivoustalkoot. SuomiAreenasta, majakkapäivästä ja siivoustalkoista lisää 

seuraavassa Koskelossa! 

Lisätietoja: suunnittelija Emma Rautava, Metsähallitus: emma.rautava@metsa.fi, puh. 040 6731 057 

 

YSTÄVÄYHDISTYKSEN TOIMINTA LÄHTENYT RIVAKASTI KÄYNTIIN 

Selkämeren kansallispuisto sai viime vuoden lopulla oman ystäväyhdistyksen. Tänä vuonna 

ystäväyhdistyksen toiminta on lähtenyt käyntiin toden teolla. Ystäväyhdistys on tiiviisti mukana ensi 

kesänä Eurajoen Kallan luonnonhoitotalkoissa ja Idän Räyhän kalamajan kunnostuksessa.  

Verkostoitumisseminaari Raumalla 25.2. 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry ja Metsähallitus 

järjestivät myös SeLuKu-hankkeeseen liittyvän 

verkostoseminaarin Raumalla helmikuussa. Seminaarissa 

viisi työryhmää ideoi kansallispuistoon liittyvän verkosto- ja 

vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Työryhmät pohtivat 

yhdistysten ja yritysten toimintaa ja yhteistyötä, yhdistysten 

keskinäistä yhteistyötä, yhdistysten odotuksia 

Metsähallitukselle, alueellisia verkostotarpeita sekä 

metsästystä ja kalastusta yhdistysten verkostossa.  

Työryhmien raportit ovat luettavissa osoitteessa 

http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/Ryh

matyoraportit1-5.pdf. 

Selkämeren kansallispuisto tarvitsee lisää ystäviä! Ystäväksi 

voi liittyä kuka tahansa puistosta ja sen toiminnasta 

kiinnostunut. Liity itse tai kerro kaverille! 

Lisätietoja: www.selkamerenystavat.fi 
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SELKÄMEREN ARVOT TUTUKSI MATKAILUYRITTÄJILLE – MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? 

Matkailuyrittäjien koulutukset Selkämeren suojelu- ja käyttöarvoista pidettiin maalis-huhtikuussa 2014 

Selkämeren arvojen ja mahdollisuuksien välittäminen luontomatkailuyrittäjille -hankkeen puitteissa 

(EAKR). Tilaisuudet pidettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun maaseutumatkailun 

koordinointihankkeen Sata Matkaa Maalle kanssa.  

Metsähallitus ja Pyhäjärvi-instituutti kokosivat koulutuksen aiheista kattavan tietokansion, jota 

koulutuksissa jaettiin yrittäjille. Kansio täydentyi uusilla materiaaleilla aina uudessa tilaisuudessa. 

Kansioihin tullaan liittämään myös tilaisuuksissa pidetyt esitykset. Kansioita tai itseltä puuttuvaa 

materiaalia voi noutaa toukokuusta alkaen Metsähallituksen Porin toimistolta osoitteesta Yrjönkatu 

6B, 2. kerros (Sisäänkäynti Porin kaupungin tekninen palvelukeskus Porinan ovesta). Kansiot sopivat 

yritysten sisäiseen, esimerkiksi yrittäjien tai työntekijöiden käyttöön. Ota yhteyttä ennen kuin tulet 

noutamaan kansiota tai materiaaleja, toukokuusta alkaen vietämme paljon aikaa maastossa! 

Metsähallitus järjestää syksyllä matkailuyrittäjille hankkeeseen kuuluvan opintoretken Saaristomeren 

kansallispuistoon. Lisää tietoa tästä retkestä on tulossa myöhemmin! 

Sata Matkaa Maalle -hankkeessa koulutustilaisuudet ja työpajat jatkuvat keväällä ja syksyllä. 23.4. 

järjestetään maakunnallinen verkostoitumis- ja tuotteistamistilaisuus Luvian Laitakarissa, ja 5.5 

järjestetään Huittisissa maakunnallinen hinnoittelutyöpaja. Lisäksi syksyllä järjestetään bussiretkiä eri 

puolille Satakuntaa. Lisää tietoa ja tilaisuuksiin ilmoittautuminen hankkeen sivuilta: 

www.satamatkaamaalle.fi tai Facebookista: www.facebook.com/satamatkaamaalle.  

Lisätietoja: Suunnittelija Emma Rautava, Metsähallitus: emma.rautava@metsa.fi, puh. 040 673 1057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähdään Selkämerellä! 
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