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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokous 
 
Aika: Tiistaina 1.9. klo 17-20 
Paikka: Raumalla Tammelassa (Maailmanperintöalueen eli korjausrakentamisen keskus, 
Eteläpitkäkatu 17). 
 
Kokouksen edellä klo 15.30-17.00 Rauman kaupungingeodeetti  Juhani Korpisen vetämä 
opastettu kierros Vanhan kaupungin maailmanperintöalueella.   
 
Hallituksen kokouksen osallistujat: 

Lasse Lovén, pj ja siht. 
Raimo Hakila 
Juha Hiedanpää 
Arto Holma 
Ilmo Suikkanen 
Pia Söderlund 
Juhani Korpinen 
 

Asiantuntijana: Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus 
 
 
Asiat:  
 
1. Avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2. Ed kokouksen pöytäkirja 

 
http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/Hallitus24032015muistio.pdf 
Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 
3. Ajankohtaiset hankeasiat  
 
LEADER-hakemus: Minna U-K. esitteli tilanteen. Metsähallitus on tehnyt 
rahoitushakemuksen, jossa Selkämeren Ystävillä on rooli Luvian Välikallion siivous ja 
suunnitteluprojektissa sekä Merikarvian Hamskerin kulttuuriperinnön hoitoprojektissa. 
LEADER-ryhmien puolto on saatu. Rahoituspäätös puuttuu, ilmeisesti teknisen 
tietojärjestelmäsyyn aiheuttaman viiveen vuoksi. Hanke on  jo käynnissä kahden kohteen 
osalta. Muilta osin käynnistynee vuoden 2015 lopulla. Alustavia valmisteluja voimme tehdä 
omalla riskillä. Välikallion alkutarkastus pyritään tekemään syyskuun 2015 aikana. 
Ystävät/Arto Holma tarjoaa venepalvelun tarpeen mukaan. 
 
Seliskerin laituri: Rahoitusvaje on vielä noin 1000 euroa laiturin siirrolle. Elokuun 
tukirahoitusosuus TECHNIP Oy:n ja Tullow Oil -yhtiön yhteiseltä TEN-projektilta saattaa 
parantaa tilannetta. Kaksi tarjousta saatu (Selivaara Oy ja Porin kaupungin tekninen 
palvelukeskus). Selvitetään vielä kolmas tarjous, Arto Holma selvittää. Valmistaudutaan 
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siirto-ankkurointityön tilaukseen lähimmän 10 päivän aikana. Sitä ennen selvitetään vielä 
laiturien omistajatilanne.  
 
Merikarvian kalastusperintö:  Merikarviaseuran kanssa valmistellaan rahoitushakemusta 
Kalastuskulttuurihankkeelle (mahdollisesti LEADER), jossa selvitetään kalastajien 
käyttämää meri-kalastussanastoa ja paikannimiä nettikartalla. Hanke tukee Luonto-
Kulttuurimatkailun kehittämistä Merikarvian saaristoon ja soveltaa aiemman Makholman 
kalastaja-projektin (SeLuKu-hankkeen osahanke) kokemuksia. Valmisteluun osallistuvat 
Lasse L. ja Juhani Mellanoura. Hallitus pidetään ajan tasalla valmistelussa. 
 
Kansainvälinen puistojen ystäväverkoston kehittämisseminaari Kolilla marraskuussa: 
Ukko-Kolin Ystävät on valmisteluvastuussa. Selkämeren Ystävien puheenvuoro 
valmistetaan seminaariin. Lasse Lovén (Selkämeren Ystävien kertomus) ja Juha 
Hiedanpää (tutkimuksen näkökulma ja verkostojen sosiaalisen koheesion valottaminen) 
ovat mukana valmistelussa. 
 
Maaseuturahaston hanke: On ideointivaiheessa Metsähallituksen vetämänä. Pyritään 
kehittämään luonto- ja kulttuurimatkailun verkostoa, tuotteita ja laatua sekä luonnonhoitoa. 
Ystävillä voisi olla osuus esim. laatupaketin valmistelussa ja testauksessa. 
 
Vieraslajien hallinta: Hankeideana jatkokehitykseen. 
 
 
 
4. Selkämeren kansallispuiston HKS-tilanne 
 
Minna U-K. ja Juhani K. esittelivät HKS-valmistelun tilanteen. 
 
Todettiin, että Selkämeren kansallispuiston ja sen tulevan liitännäisalueen (Rauman 
kaupungin maat) ja NATURA ym. suojelualueiden verkoston Hoito- ja käyttösuunnitelma 
on nyt Ympäristöministeriössä vahvistettavana. Vahvistuspäätöstä toivotaan nopealla 
aikataululla.  
 
Selkämeren Ystävien lausunnon mukaisia pieniä tarkistuksia on tehty suunnitelmaan, 
mutta ei kaikkia. Suunnitelman vaikea luettavuus, Säpin virkistyskäytön mitoitus ja 
Räyhien yhdistetty suojelu-metsästys-virkistyskehitys todettiin edelleen ongelmaksi, joita ei 
ole ratkaistu tyydyttävästi. 
 
 
5. Rauman kaupungin alueiden integraatio Selkämeren kansallispuistoon ja 
yhdistyksen yhteistyö Rauman kaupungin kanssa 
 
Juhani K. esitteli Rauman kaupungin alueiden liittämistä Selkämeren kansallispuiston 
toiminnalliseen yhteyteen. Ideaa on valmisteltu jo 17 vuotta. Kyseessä on uusi 
luonnonsuojelulakiin perustuva yhteistoimintamalli, josta ei ole vielä muita kokemuksia. 
Ratkaisussa maa-alueet säilyvät Rauman kaupungin omistuksessa. Kaupungilla on omien 
asioidensa hallinnointi mm. metsästykseen, kalastukseen ja virkistysrakenteiden hoitoon 
sekä niihin liittyvä budjetti. Toiminnot on sovitettu yhteen HKS-tasolla, jossa Rauman 
alueilla sovelletaan kansallispuiston perustamislain suojelu- ja rakentamisrajoitteita. 
Integraatiosta sovitaan Metsähallituksen kanssa, kun kaupungin lopullinen päätös 
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tehdään. Periaatepäätös eli kaupungin tahtotila on selvä. Lopullisen päätöksen taso 
selviää prosessin aikana. Valmistelu on tehty, jotta kaupunki ja Metsähallitus voisivat sopia 
integraation käytännön toteutuksen. 
 
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:llä voisi olla merkittävä rooli Rauman kaupungin 
puistoon integroitavien alueiden hallinnoinnissa, varsinkin ohjausryhmätoiminnassa. Tämä 
edellyttäisi yhteistoimintasopimusta Ystävien ja Rauman kaupungin kanssa ainakin 
puitetasolla ja sen jälkeen vuosityösuunnitelmien tasolla. Toimintamalli voisi olla 
merkittävä päänavaus uudentyyppisestä kolmen osapuolen (Metsähallitus, kunta, ystävien 
verkosto) yhteistoiminnasta suojelualueen hallintaan ja kehittämiseen. 
 
Sovittiin, että Lasse L. ja Juhani K. valmistelevat luonnoksen Ystävien yhdistyksen ja 
Rauman kaupungin kumppanuudesta Selkämeren kansallispuistoon liittyvän toiminnan 
kehittämisestä kaupungin omistamilla alueilla. Sopimuksen valmistelu pyritään tekemään 
kuluvan syyskuun aikana. Hallitus pidetään tietoisena valmistelun vaiheista. 
 
 
6. Syksyn tapahtumat 
 
Syysretki Rauman kaupungin Nurmeksennokkaan: Tehdään retki lokakuun alkupuolella 
sopivana viikonloppuna (ehkä 10.10.). Retkellä testataan Rauman kaupungin alueelle 
suunniteltuja ohjelmia ja palveluja. Juhani K. ja kaupungin saaristoisäntä valmistelevat 
retken tarkemmin ja kertovat aikataulun ja reittisuunnitelman, kun se tarkentuu. 
 
Keskustelutilaisuus luontoinventoinneista: Kansallispuiston eteläosassa on tehty 
asiantuntijoiden vapaaehtoistyönä merkittäviä luontokartoituksia. Prof. emeritus Sakari 
Hinneri on luovuttanut Selkämeren Ystävien käyttöön tekemänsä monien saarten 
kasvillisuuskartoituksen tuloksia. Niiden pohjalta pyritään järjestämään esitelmä- ja 
keskustelutilaisuus Uudenkaupungin suunnalla. Ilmo S. valmistelee tapahtumaa.  
 
7. Muuta mahdollista 
 
Metsähallituksessa Tiina Jalkanen on kerännyt Selkämeren bibliografiaa ja Tapio Saario 
ELY-keskuksen ympäristöyksikössä samoin.   
 
Sovittiin, että Lasse L. selvittää, onko mahdollista saada noita bibliografiatietoja Ystävien 
käyttöön ja mahdollisesti julkaistavaksi myös Ystävien kotisivun Selkämeripankin 
tutkimusosastossa. 
 
8. Lopetus 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Juhani Korpista, Pia Söderlundia ja 
Rauman kaupunkia kokoustilasta, opastuksesta ja hyvästä kokouskahvituksesta. 
 
 
Muistiin merkitsi 
 

Lasse Lovén 
Lasse Loven 
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Ilmo Suikkanen <ilmo.suikkanen@uusikaupunki.fi> 
 

2.9.2015) 

 

 
 

 -> minä 

 
 

Moi! 
 
En löytänyt muutoksen tarvetta. 
 
Hyvää päivänjatkoa! 
 
t. Ilmo 

 

 


