
 

KOSKELO  

Selkämeren kansallispuiston uutiskirje 2/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESÄ ON SAAPUNUT SELKÄMEREN KANSALLISPUISTOON! 

Selkämeren kansallispuiston kesään mahtuu monenlaisia töitä ja tapahtumia. Kesäkuun toisella viikolla 

korjausrakentamiskurssi on korjannut Munakarin kalamajaa käyntikohteeksi kansallispuistoon ja 
juhannuksen jälkeen kokoontuvat kansainväliset vapaaehtoistyöleiriläiset Säppiin. Lisäksi on tiedossa paljon 

muuta, mistä kerrotaan jäljempänä.   

Heinäkuun ensimmäinen päivä juhlitaan kansallispuiston 3-vuotista taivalta. Paljon on jo tehty kolmessa 

vuodessa esimerkiksi palvelurakenteiden parantamisessa ja kansallispuiston markkinoinnissa.  

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

oman organisaatiosi ajankohtaisista asioista seuraavassa Koskelossa, ota yhteyttä viimeistään 10.8.2014. 
Seuraava Koskelo ilmestyy elo-syyskuussa.  

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. 

 

Kylmäpihlajan majakkasaaren satama. Kuva: Metsähallitus/Aleksi Malinen 
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AJANKOHTAISTA SELKÄMERELTÄ 

Vielä ehtii kommentoida Selkämeren kansallispuiston hoidon ja käytön suunnitelmaa  

Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa voi kommentoida vielä keskiviikkoon 18.6. asti. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta pidettiin huhti-toukouussa yleisötilaisuudet Pyhärannassa, 
Uudessakaupungissa, Merikarvialla, Luvialla, Porissa ja Raumalla. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos 
löytyy osoitteesta www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu. Lausunnot luonnoksesta tulee tehdä kirjallisesti ja 

ne pyydetään lähettämään joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen 
Metsähallitus, kirjaamo, PL 94, 01301 VANTAA. 

Luontokartoitukset Selkämeren kansallispuistossa kesällä 2014 

Selkämeren kansallispuistossa tehdään 

tänä kesänä perinneympäristöjen ja 
uhanalaisen kasvilajiston kartoitusta. 
Perinneympäristöt, kuten vanhat niityt ja 

hakamaat, ovat luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen 
arvokkaita, mutta samalla varsin 

uhanalaisia luontotyyppejä. Selkämeren 
saarten perinneympäristöistä on 

toistaiseksi niukasti tietoa, mikä 
vaikeuttaa niiden suojelun ja hoidon 
suunnittelua. Tämän kesän kartoitukset 

ovat osa SeLuKu-hanketta (EAKR), ja 
niistä vastaavat luontokartoittaja Jukka 
Mattlar sekä suunnittelija Tiina Jalkanen.  

Lisätietoja: suunnittelija Tiina Jalkanen/Metsähallitus, p. 040 653 7904, tiina.jalkanen@metsa.fi 

Keksi nimi Säpin historiaa ja saaren elämää esittelevälle polulle!  

Säpin majakkasaarelle rakennetaan tänä vuonna saaren historiasta ja saaren asukkaiden elämästä kertova 

polku. Polulle tarvitaan nimi! Lähetä oma ehdotuksesi nimeksi sunnuntaihin 29.6. mennessä joko 
Facebookissa tai sähköpostilla osoitteeseen emma.rautava@metsa.fi. Parhaan ehdotuksen tekijä palkitaan 
Selkämeren kansallispuiston t-paidalla. 

 

Muita Säpin kuulumisia 

Säpin majakkasaaren muitakin retkeilypalveluita 
on parannettu edelleen tänä keväänä kahdella 
sataman läheisyydessä sijaitsevalla 

tulentekopaikalla, polttopuuvajalla ja kahdella 
retkipöydällä ja penkeillä.  Lisäksi Säpin 
majakkapihan rakennuksia kunnostetaan 

juhannuksen jälkeen kaksi viikkoa 
ulkomaalaisten vapaaehtoisten voimin yhdessä 

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kanssa.  

 

Perinnebiotooppeja hoitaa kansallispuistossa myös ylämaankarja.  

Kuva Metsähallitus/ Minna Uusiniitty-Kivimäki 

 

 Kuva: Metsähallitus/Minna Uusiniitty-Kivimäki 

 

http://www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu
mailto:kirjaamo@metsa.fi
mailto:tiina.jalkanen@metsa.fi
mailto:emma.rautava@metsa.fi


Liikennevirasto kunnostaa Selkämeren kansallispuiston majakat  

Liikennevirasto ilmoitti toukokuun alussa kunnostavansa vuosina 2014–2016 kymmenen vanhaa 
majakkarakennusta vierailukohteiksi. Näiden joukossa ovat myös Selkämeren kansallispuiston majakat, 

Kustavin Isokari ja Luvian Säppi, joissa korjaustarvetta on kuitenkin Liikenneviraston mukaan melko vähän.  
Korjauksissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että vierailut majakoihin voitaisiin tehdä ilman 
turvallisuusriskejä.  

Lue Liikenneviraston uutinen osoitteesta: 
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/uutiset/uutiset_2014/uutiset_5_6/20140528_majakka#.U5qJTP

l_uZ8 

Uusia kohteita Selkämeren virtuaalioppaassa  

Selkämeren virtuaalioppaassa ositteessa www.selkameri.fi on julkaistu pallopanoraamakuvia uusista 
kohteista Selkämeren kansallispuistossa ja sen lähistöllä. Lisäksi Euroopan kansallispuistopäivän aattona 

23.5.2014 julkaistiin ammattikalastuksesta kertova lyhytelokuva Ammattina kalastus, jossa päästään 
raumalaisen kalastajan Jarno Aaltosen mukana ahvenrysälle ja kuullaan miehen mietteitä siinä, millaista on 
toimia perinteisessä, mutta nykypäivänä harvinaisessa kalastajan ammatissa. Videon pääset katsomaan 

osoitteessa: http://www.selkameri.fi/kohteet/show/233. 

TUNNELMIA ALKUKESÄN TAPAHTUMISTA 

Selkämeren kansallispuisto osallistui Porin kaupungin Siisti Biitsi -talkoisiin 

Porin kaupungin ympäristövirasto ja Metsähallitus järjestivät yhteistuumin rantojen siivoustalkoot Porin 

Kirjurinluodolla osana Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -kampanjaa. Talkoopäivä 19.5. valkeni 
lämpimänä ja aurinkoisena. Kuitenkin kellon lähestyessä talkoiden 
alkamisajankohtaa kolmea, saivat talkoisiin saapuneet ukkosmyrskyn niskaansa. 

Reippaat talkoolaiset eivät kuitenkaan tästä lannistuneet, vaan sateen hieman 
laannuttua tekivät itselleen jätesäkeistä sadetakit ja lähtivät siistimään 

Kirjurinluodon biitsejä. Aurinkokin näyttäytyi hetkeksi, kun talkoiden päätyttyä 
keräännyttiin grillaamaan makkaroita ja juomaan mehua. Ilo loppui kuitenkin 
lyhyeen, kun oli uuden ukkosmyrskyn aika. Säästä huolimatta talkoissa kerättiin 

Kirjurinluodon rannoilta yhteensä 20 kiloa roskia, pääosin erilaisia muoveja.  

Katanpää valmiina kesävieraita varten  

Kustavin Katanpään linnakesaaren uuden 
kesäterassin avajaisia vietettiin 7.6.2014.  

Kustavin kunnanjohtaja Veikko Katara ja 
Metsähallituksen vt. puistonjohtaja Laura 
Lehtonen pitivät puheenvuorot, kirjailija 

Johanna Pakolan Katanpää -kirja julkistettiin 
ja Juha Karikosken Tiuskrunni/Lankoori -
valokuvanäyttely avattiin. Saarella oli myös 

opastettuja kierroksia ja tarjolla oli musiikkia, 
kahvia sekä pullaa.  

Näyttelyn lisäksi saarella on kesän ajan 
paljon muutakin nähtävää ja tehtävää. 

Lapsille on tarina- ja tehtäväpolut, ja aikuisia 
varten saaren kesäterassilla on C-oikeudet. 

Osaisitko vastata pikkukipparin kysymykseen?  

Kuva: Metsähallitus/Laura Lehtonen 
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Korjausrakentamisen kurssilla Munakarin kalamaja sai uuden elämän  

Metsähallitus ja Porin kesäyliopisto järjestivät Porissa Ahlaisten saariston 
Munakarissa korjausrakentamisen kurssin, jolla kuusi innokasta 

korjausrakentamisen oppijaa kunnosti saaren kalamajan uudeksi 
käyntikohteeksi Selkämeren kansallispuistoon. Kurssilla korjattiin 
kalamajan kattoa, ulkovuorausta sekä lattiaa perinteisin 

korjausrakentamisen menetelmin, mutta kuitenkin kunnioittaen 1970-
luvulla rakennetun kalamajan henkeä. Kurssilaiset saapuivat Porista, 
Raumalta sekä Nokialta, Helsingistä ja Oulusta asti. Töiden lomassa 

kurssilaiset pääsivät nauttimaan myös Selkämeren kansallispuiston 
kauniista maisemista ja saaristolaistunnelmasta. 

Munakariin rakennetaan myös yksinkertaiset veneilijöiden ja 
retkeilijöiden palvelut: laituri, tulentekopaikka (ei puuhuoltoa!) ja 

käymälä. Saareen merkitään myös veneväylä. Työt ovat vielä kesken ja 
laiturin edustalla on petollisia kiviä, joten veneilijöiden on syytä olla hyvin 
varovaisia, mikäli vierailevat saaressa.  

 

TULEVIA KESÄTAPAHTUMIA  

Retkitohtori jakaa luonnollisia reseptejä SuomiAreena-tapahtumassa Porissa 16.–18.7. 

Retkitohtori on Metsähallituksen luontopalveluiden pestaama ”tohtori”, 
jolta löytyy parannuskeinot vaivaan kuin vaivaan - ainakin väsymykseen, 

uupumukseen, stressiin ja kiireeseen. Parannuskeino on ulkoileminen 
Suomen kauniissa luonnossa. Heinäkuussa retkitohtori pystyttää 
vastaanottonsa Poriin, SuomiAreena -tapahtuman kansalaistorille.  

Retkitohtorit, näyttelijä Matti Ristinen ja ravitsemusasiantuntija Patrik Borg, 

ovat tavattavissa Metsähallituksen luontopalveluiden pisteellä, jossa he 
määräävät reseptejä luonnottomuuteen ja tarjoavat helpotusta hektiseen elämään. Lääkkeeksi voidaan 
määrät esimerkiksi retki rauhoittavaan metsään tai pulahtaminen Selkämeren raikkaisiin vesiin. 

Retkitohtorin vastaanotolla pääset myös levähtämään Porin torille rakennettuun metsään nuotion äärelle 
ja nauttimaan nokipannukahvit ja pientä purtavaa.  

Retkitohtorin vastaanotto on avoinna keskiviikkona 16.7. ja torstaina 17.7. kello 10–17 ja perjantaina 18.7. 
kello 10–15. Järjestämme pisteellä myös muuta hauskaa ohjelmaa ja torilavalla mielenkiintoisia tietoiskuja! 

Tervetuloa Retkitohtorin vastaanotolle! 

Seuraa retkitohtorin seikkailuja Facebookissa ennen 

SuomiAreenaa ja sen aikana tykkäämällä Suomen 
Kansallispuistoista osoitteessa 
www.facebook.com/suomenkansallispuistot. 

SuomiAreenan nettisivut löytyvät osoitteesta 
www.suomiareena.fi.  

Metsähallitus on mukana SuomiAreenassa 
yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa. 

 

 

Kuva: Metsähallitus 

 

Kuva: Metsähallitus/ 

Minna Uusiniitty-Kivimäki 
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Majakkapäivää vietetään jälleen elokuussa Selkämeren majakoilla  

Selkämeren majakoihin eli Luvian Säppiin, 
Rauman Kylmäpihlajaan ja Kustavin Isoonkariin 

pääsee tutustumaan lauantaina 16. elokuuta. 
Majakkasaarille järjestetään kuljetuksia, ja 
saarilla on luvassa monenlaista ohjelmaa, 

kuten majakka- ja luonto-opastuksia sekä 
Selkämeren kansallispuiston ja Suomen 
majakkaseuran tuotemyyntiä. Majakkapäivän 

ohjelmat saarilla sekä kuljetusaikataulut 
tarkentuvat myöhemmin.  

Seuraa majakkapäivän ohjelman tarkentumista 
Selkämeren kansallispuiston ajankohtaisia 

asioita osoitteessa www.luontoon.fi/selkameri 
-> Ajankohtaista, ja Facebookissa tykkäämällä 
Selkämeren kansallispuistosta.   

Lisätietoja: suunnittelija Emma Rautava/ 

Metsähallitus, p. 040 673 1057, 
emma.rautava@metsa.fi.  

 

 

Suomen luonnon päivänä 30.8. siivotaan kansallispuiston saaria – Talkooilmoittautumisia kaivataan!  

Tiedätkö Selkämeren kansallispuistosta saaren, joka kaipaisi siivousta? Onko mereltä kulkeutunut roskia 
Selkämeremme helmille? Ovatko huolimattomat retkeilijät tai veneilijät tiputelleet roskia sinne tänne? 

Valitse kohde, kerää talkooporukka ja ilmoittaudu mukaan Selkämeren kansallispuiston siivoustalkoisiin 
Suomen luonnon päivänä lauantaina 30. elokuuta! Voit myös haastaa toisen porukan mukaan talkoisiin. 

Metsähallitus haastaa tänä vuonna mukaan erityisesti veneily- ja pursiseuroja, mutta muitakin 
siivousporukoita tarvitaan mukaan talkoisiin siistimmän kansallispuiston puolesta. 

Siivoustalkoot ovat oivallinen ohjelmanumero vaikkapa Venetsialaisten viettoon: näin voi tehdä 
yleishyödyllistä työtä Suomen kauneimman luonnon eteen, nauttia hyvästä seurasta, kansallispuiston 
maisemista ja raikkaasta meri-ilmasta sekä harrastaa varsinaista hyötyliikuntaa. Talkoiden jälkeen on 

mukava juhlia Venetsialaisia siistissä kansallispuistossa! (Muistathan siivota myös raketit pois luonnosta). 
Talkoolaisten keräämille roskille on varattu jätelavat, joiden sijainti tiedotetaan ilmoittautuneille 

talkooporukoille.  

Selkämeren kansallispuiston talkoot ovat osa Lähivesihaastetta. Lähivesihaasteen tarkoituksena on haastaa 

yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä muuttamaan toimintaansa lähivesien hyväksi pidemmällä 
aikavälillä tai yksittäisillä teoilla. Lähivesipäivänä 30.8. kuka tahansa voi tehdä jonkin konkreettisen teon 
lähivesien hyväksi. Lähivesihaasteen nettisivut avataan piakkoin, ja niistä tiedotetaan erikseen.  

Tiedustelut ja ilmoittautuminen talkooporukaksi viimeistään perjantaihin 15.8.2014 mennessä suunnittelija 

Emma Rautavalle joko puhelimitse: 040 673 1057 tai sähköpostilla: emma.rautava@metsa.fi. 

Siivotaan yhdessä Selkämeren kansallispuisto siistiksi!  

 

 

Kuvat: Metsähallitus 
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Idän Räyhän kalamaja kunnostetaan talkoilla 12.–14.9.2014 

Poriin kuuluvan Räyhien saariryhmän Idän Räyhän kalamaja kunnostetaan syksyllä Metsähallituksen ja 
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n järjestämillä talkoilla. Idän Räyhän kalamaja on tunnettu 

maamerkki, ja kunnostustalkoilla halutaan varmistaa, että kalamaja säilyy maisemassa jatkossakin. 
Kunnostustöitä talkoissa ohjaa Metsähallituksen suunnittelija, rakennuskonservaattori Hilja Palviainen.  

Idän Räyhän kalamajan 
kunnostustalkoot ovat osa Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivän viettoa. 

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
on jokasyksyinen tapahtuma, joka 

aktivoi ihmisiä toimimaan oman 
kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä 
omaleimaisuuden puolesta ympäri 

koko Euroopan. Suomessa 
tapahtumat keskittyvät juuri 
syyskuun toiseen viikonloppuun. 

Lue lisää Euroopan 

kulttuuriympäristöpäivistä 
osoitteesta 
http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat 

 

 

MITEN ONNISTUU KESÄINEN RETKI SELKÄMEREN KANSALLISPUISTOON ILMAN VENETTÄ? 

Selkämeren kansallispuistossa voi aina liikkua omalla veneellä tai 
tilausveneellä, ja kansallispuiston mannerkohteissa voi vierailla 

ilman venettäkin. Mannerkohteita on Merikarvialla, Porissa ja 
Uudessakaupungissa. Merikarvian Sälttöössä on laavu ja 
nuotiopaikka. Porin Preiviikinlahdella voi retkeillä 

pitkospuureittejä pitkin ja tarkkailla vaikkapa lintuja 
luontotorneista ja lavoilta. Uudenkaupungin Liesluodossa voi 
tarkkailla merta ja lintuja, mutta sieltä ei löydy retkeilypalveluja.  

Kesäaikaan veneettömät pääsevät helposti merelle myös 

yleisöristeilyjen mukana. Risteilyillä voi nauttia kauniista 
maisemista, upeista Selkämeren helmistä ja jopa maukkaasta 
kalasopasta. 

Merikarvia  

Selkämeren maisemia voi ihailla veneretkellä Ouraluotoon, joka 
sijaitsee Ouran saaristossa.  Itse Ouraluoto ei kuitenkaan kuulu 

kansallispuistoon. Yleisökuljetuksia Ouraluotoon järjestetään 
kesäviikonloppuisin, tilauksesta myös muulloin. Lisätietoja 
Merikarvian kunnalta (Kauppatie 40, Merikarvia), p. 044 7246 333, 

www.merikarvia.fi 

 

Idän Räyhän kalamaja.  

Kuva Metsähallitus/Aleksi Malinen 

 

Pitkospuureittiä Preiviikinlahdella  

Kuva: Metsähallitus/Minna Uusiniitty-Kivimäki 
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Luvia 

Heinäkuussa Luvian Laitakarista pääsee risteilemään Säpin 
majakkasaarelle joka sunnuntai kello 11. Kysy lisätietoja ja 

varaa paikkasi näille risteilyille ajoissa numerosta 0400 
531 086 (Hanna Hollmén). 

Luvian Laitakarista purjehditaan Selkämeren kansallispuistoon 
myös perinteikkäällä kaljaasi Ihanalla. Purjealuksella voi ihailla 
Selkämeren maisemista niin tilaus- kuin yleisöristeilyillä 

kalakeitosta tai saaristolaispöydän antimista nauttien. 
Lisätietoja ja varaukset: www.ihana.fi. 

Rauma 

Raumalla Selkämeren kansallispuistoon liitettäville 
Kylmäpihlajan majakkasaarelle ja Kuuskajaskarin 
linnakesaarelle järjestetään vuonna 2014 ennätysmäärä 

kuljetuksia. Vesibussit kuljettavat väkeä näille saarille kesän 
aikana lähes 250 kertaa ja läheiseen Rauman kaupungin 
retkeilysaari Reksaareen 31 kertaa. Säännöllisen 

vesibussiliikenteen lisäksi Suomen suurin perinnepurjelaiva 
kolmimastokuunari Kathrina tekee yleisöristeilyjä Selkämeren 

kansallispuiston alueella 18.6.–2.8. yhteensä 32 kertaa. Kaikille Rauman edustan matkailusaarille pääsee 
Rauman Poroholman leirintäalueen satamasta. Heinäkuussa Kuuskajaskariin sekä Kylmäpihlajaan pääsee 
myös Syväraumanlahdelta.  

Lisätietoja merellisen Rauman palveluista, matkailusaarista sekä saaristoliikenteestä löytyy internetistä 

sivuilta www.visitrauma.fi sekä www.rauma.fi/selkamerenkansallispuisto.  

Uusikaupunki & Kustavi 

Kesäaikaan 24.6.–16.8.2014 Uudestakaupungista Isoonkarin majakkasaarelle pääsee vesibussi Dianan sekä 
brigantiini Mary Annin matkassa. Vesibussi Dianan kyydissä pääsee Isonkarin lisäksi Uudestakaupungista 
myös Katanpään linnakesaarelle. Myös brigantiini Mary Ann risteilee kesäaikaan Uudestakaupungista 

Kustavin kautta Katanpäähän. Lisäksi Kustavin Lootholmasta pääsee Katanpäähän. Liput risteilylle tulee 
varata vähintään päivää ennen lähtöä. Uudestakaupungista lähtevien risteilyjen aikataulut, tiedustelut ja 
lippujen varaukset Uudenkaupungin matkailutoimistosta (Rauhankatu 10, Uusikaupunki) p. 02 8451 5443, 

02 8451 5455 tai matkailu@uusikaupunki.fi ja Kustavista lähtevien risteilyjen aikataulut 
maritta.jalonen@kustavi.fi, matkailuneuvonta@kustavi.fi tai p. 02 842 6600, kesä-elokuussa myös Kustavin 

matkailuinfo, p. 02 842 6620. 

 

Merina tulossa Säpin saarelle. 

Kuva: Metsähallitus/ 

Minna Uusiniitty-Kivimäki 
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