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Merenkurkun neuvosto on 
 Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 

Keski-Pohjanmaan  maakuntien sekä 
Ruotsin Västerbottenin läänin

ja Örnsköldsvikin kunnan 
 muodostama pohjoismainen, 

raja-alueellinen yhteistyö foorumi. 
Merenkurkun neuvosto on yksi 

Pohjoismaiden ministeri neuvoston 
virallisista  raja- alueellisista yhteistyö-

elimistä. Merenkurkun  neuvoston 
toiminta- aluetta kutsutaan 

 Merenkurkun alueeksi.

YHDISTYKSEN
TARKOITUKSENA ON:
• toimia integraation edistämiseksi alueella;

• edistää Merenkurkun yli tapahtuvaa yhteistoimintaa niin julkisten viran-
omaisten ja organisaatioiden kuin yksityisten yritysten, järjestöjen ja 
 yhdistysten kesken;

• madaltaa ja poistaa rajaesteitä;

• hyödyntää alueen mahdollisuuksia ja edistää alueen kehittymistä lähinnä 
seuraavilla alueilla:

• elinkeinoelämä

• liikenneyhteydet ja kuljetusinfrastruktuuri

• tutkimus ja kehitys sekä koulutus

• kulttuuri

• elinvoimaiset energiaratkaisut

• ympäristö-, jäte- ja kierrätysasiat

• matkailu

• urheilu

• lapset ja nuoret

• terveyden- ja sairaanhoito.

MERENKURKUN NEUVOSTO
Gerbyntie 18
65230 Vaasa
www.kvarken.org
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Luulaja

Tukholma

Helsinki

Tampere

Ruotsi

Suomi

Norja

Storuman

Lycksele

Uumaja

Vaasa

Örnsköldsvik Pietarsaari
Kokkola

Seinäjoki

Skellefteå

Kansikuva: Lola Akinmade Åkerström / Kvarken Destinations.
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ORGANISAATIO JÄSENET

Yhdistyksen pääjäseniä ovat:

Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Vaasan kaupunki

Seinäjoen kaupunki

Kokkolan kaupunki

Pietarsaaren kaupunki

Region Västerbotten

Örnsköldsvikin kuntaHENKILÖSTÖ
Johtaja Mathias Lindström 

Talouspäällikkö Maria Snickars 

Kehityspäällikkö Susanna Ehrs 

(31.1.2019 saakka) 

Tiedotusvastaava Johanna Häggman

HANKEHENKILÖSTÖ  

Hankejohtaja Marianne Sjöström

Toimisto: Gerbyntie 18, Vaasa.

RUOTSI

VARSINAINEN JÄSEN
Lennart Holmlund, Region Västerbotten, varapj. 

Lilly Bäcklund, Region Västerbotten

Mathias Sehlstedt, Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten 

Mattias Larsson, Region Västerbotten

Per Nylén, Örnsköldsvikin kunta

SUOMI

VARSINAINEN JÄSEN

Joakim Strand, Vaasan kaupunki, pj.

Kaj Suomela, Pohjanmaan liitto

Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto

Stina Mattila, Kokkolan kaupunki

Erkki Välimäki, Seinäjoen kaupunki

Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto

VARAJÄSEN 

Tomas Marklund 

Kristina Fredriksson 

Mikael Jakobsson 

Veronica Kerr

Robin Thörnberg 

Anna-Britta Åkerlind

VARAJÄSEN 

Tomas Häyry 

Mikaela Björklund 

Marjatta Eväsoja 

Roy Sabel

Jaana Hurme

Kajsa Kouvo

Muut jäsenet:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Föreningen Norden i Västerbotten

Företagarna i Västerbotten

Kaskisten kaupunki

Kauhavan kaupunki

Kramforsin kunta

Kristiinankaupunki

Kruunupyyn kunta

Kurikan kaupunki

Luodon kunta

Lyckselen kunta

Pedersören kunta

Pohjanmaan kauppakamari

Pohjola-Nordenin Pohjanmaan piiri ry

Storumanin kunta

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Suomen Sininen Tie ry

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 
- kuntayhtymä

Uudenkaarlepyyn kaupunki

Uumajan kunta

Vaasan yliopisto

Vilhelminan kunta

Västerbottens handelskammare

Österbottens fi skarförbund rf

VUOSIKOKOUS
Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokous pidettiin 20. toukokuuta Vaasassa. Vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa päätettiin Merenkurkun neuvosto ry:n purkamisesta ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n 
perustamisesta. Vuosikokous teki tämän historiallisen päätöksen yksimielisesti, ja hallitus sai valtuudet 
ryhtyä tarvittaviin toimiin Merenkurkun neuvosto ry:n purkamisen toteuttamiseksi ja Merenkurkun neuvosto 
EAYY:n (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän, englanniksi EGTC) perustamiseksi.

HALLITUS 2019 
Hallitus kokoontui neljästi; 18. helmikuuta Uumajassa, 25. toukokuuta puhelinkokouksena, 25. toukokuuta 
Vaasassa, 18. syyskuuta Örnsköldsvikissä sekä 19. joulukuuta Uumajassa.

TILINTARKASTAJAT
Varsinaisena tilintarkastajana on Benita Öling, KHT. Varatilintarkastajana Ernst & Young.
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JOHTAJAN TERVEHDYS

JOHTAJAN TERVEHDYS

Voin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan marraskuun lopussa 
järjestetyn vierailun perusteella todeta meidän olevan oikealla 
tiellä. Merenkurkun alueella tehtävä työ synnyttää antoisia ja 
mielenkiintoisia keskusteluja, joihin vaikuttaminen ja 
osallistuminen on inspiroivaa.

Kiinnostus Merenkurkun alueen rajatylittävää yhteistyötä 
kohtaan on aina ollut suurta, mutta olemme yllättyneet alueella 
uudelleensyttyneestä kipinästä Merenkurkun laivauutisen 
jälkeen. Johtavat poliitikkomme työskentelevät ahkerasti 
yhteisen alueemme parhaaksi. Olemme ylpeitä yhteistyöstä, ja 
konkreettiset tulokset, muun muassa yhteisesti hankittu ja tilattu 
laiva, yhteiset yhtiöt ja uusi yhteistyömuoto, herättävät 
kiinnostusta sekä seudun sisä- että ulkopuolella.

Olemme viime kuukausina pitäneet ympäri Eurooppaa 
kymmeniä esityksiä, joiden sisältö on toiveiden mukaan 
keskittynyt alueen yhteistyön historiaan, haasteisiin, ratkaisuihin 
ja tavoitteisiin sekä tulevaisuudenkuviin, joita EAYY-alue voi 
tuoda mukanaan.   n

Olemme toistuvasti saaneet kuvailla, kuinka erilaiset hankkeet 
ovat antaneet meille toimintakykyisiä työkaluja ja päätöksenteon 
tausta-aineistoa, jotka ovat asteittain tuoneet meidät lähemmäs 
pitkäjänteistä tavoitettamme eli Merenkurkun alueen 
kehittämistä toiminnalliseksi, kilpailukykyiseksi ja hyvin 
integroituneeksi raja-alueeksi, jolla on hyvä
liikenneinfrastruktuuri, hyvät yhteydet alueella ja muualle 
maailmaan sekä aktiivinen rooli pohjoismaisessa ja 
eurooppalaisessa yhteistyössä.

Tarpeeksi korkealle asetetut tavoitteet ovat tuottaneet tulosta, 
minkä vuoksi meidän tulee toimia ennakoivasti uusien 
tulevaisuushankkeiden suhteen. Hyvä esimerkki tästä on alueen 
sähkölentokonealoite, jossa Merenkurkun neuvosto toimii raja-
alueellisena koordinaattorina. On uskomattoman antoisaa, että 
alueemme pyrkii jatkuvasti parantamaan saavutettavuuttaan. Me 
Merenkurkun neuvostossa odotamme innolla pääsevämme 
työskentelemään määrätietoisesti tämän aloitteen parissa. On 
olemassa ainoastaan kehitystä tai taantumista, ja kyseessä on 
ehdottomasti aloite, joka voi viedä aluetta eteenpäin monilla eri 
tasoilla.

MABA II -hankkeen hieno lopputulos, joka mahdollisti 
laivatilauksen viimeistelyn, saa nyt palkitsevan loppusilauksen 
siitä, että Interreg Botnia-Atlantica on päättänyt nostaa tämän 
hankkeen esille näyttelyssä, jossa kaikki Interreg-ohjelmat 
esittelevät erityisen ansiokkaita hankkeitaan. MABA II on valittu 
kategoriaan ”Everyone Has A Neighbour” juuri sen valmistelevan 
työn ansiosta, joka mahdollisti uuden laivan tilauksen sekä työn 
merkityksestä alueen yhteistyölle. Olemme tästä uskomattoman 
kiitollisia ja ylpeitä. Haluamme samalla todeta, että tällainen 
menestys ei olisi mahdollista ilman alueen poliittista tukea. Ja 
sitä meillä ehdottomasti on.

Haluan siis esittää nöyrät kiitokseni kaikille, jotka työskentelevät 
Merenkurkun neuvostossa tai sen puolesta sekä Merenkurkun 
neuvoston hallitukselle, jäsenille ja ennen kaikkea alueen 
poliitikoille ja virkamiehille, jotka uskaltavat seistä raja-
alueellisen yhteistyön eturintamassa. Suuri kiitos myös 
Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Interreg-ohjelma Botnia-
Atlanticalle, joka rahoituksellaan auttaa meitä edistämään 
pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä.

Eteenpäin – yhdessä!

Mathias Lindström
Johtaja, Merenkurkun neuvosto ry
 Vaasa 18.12.2019
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PUHEENJOHTAJAN 
TERVEHDYS
M U U T O K S E N  E T U R I N T A M A S S A

Monet tärkeät asiat ovat edenneet kuluneena vuonna suurin 
harppauksin. Jatkamme suunnitelman mukaan ja turvaamme 
pitkäjänteisen työn Vaasan ja Uumajan, Pohjanmaan ja 
Västerbottenin välisellä toimivalla laivayhteydellä. Sillä on 
äärettömän suuri merkitys elinkeinoelämällemme, 
liikenneyhteyksillemme, ihmisten väliselle yhteydenpidolle sekä 
kaupunkiemme ja alueidemme kehitykselle. Laiva valmistuu 
keväällä 2021. Alueemme ihmisten, yritysten ja yhdistysten 
hyväksi!

Arvostan kovasti ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin ja 
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin Thomas 
Blomqvistin osallistumista yhdessä useimpien Vaasan vaalipiirin 
kansanedustajien ja Ruotsin Suomen-suurlähettilään Anders 
Ahnlidin kanssa EAYY-sopimuksen juhlallisuuksiin Vaasassa. 
Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) on meille 
Pohjoismaissa uusi työkalu, uusi juridinen muoto, jota 
Merenkurkun neuvosto aikoo hyödyntää tehostamaan yhteistyötä 
entisestään, houkutelemaan uusia investointeja ja luomaan 
yhteisen alustan tiedonvaihtoon ja ruohonjuuritason 
yhteydenpitoon.

Kehitystä voivat kuitenkin nakertaa ja nykyistä valtionrajat 
ylittävää yhteistyötä vahingoittaa pyrkimykset, joiden mukaan 
ohjelma-alueet Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantica 
(BA) lakkautettaisiin seuraavalla ohjelmakaudella ja 
yhdistettäisiin yhdeksi suureksi ohjelma-alueeksi. BA on 
vuosikymmeniä tarjonnut meille yhteistyön mahdollisuuden 
ohjelma-alueella, mahdollistanut toimivat kumppanuussuhteet ja 
laajan yksimielisyyden lukuisten organisaatioiden kesken. BA on 
ollut ratkaisevan tärkeä ohjelma-alueella saavutettujen 
konkreettisten tulosten toteuttamisessa, kuten nyt rakenteilla 
olevan laivan kohdalla. Ohjelma-alueen suuret muutokset voivat

vahingoittaa vakiintuneita rakenteita ja pitkäjänteistä 
strategista valtionrajat ylittävää yhteistyötä sekä BA- että 
Pohjoinen-ohjelmissa.

Meidän tulee kaikesta huolimatta pyrkiä parhaamme mukaan 
katsomaan tulevaisuuteen positiivisin mielin. On ollut suuri ilo 
saada olla Merenkurkun neuvoston kautta tukemassa Svenska 
handelshögskolanin ja Uumajan yliopiston uutta yhteistä 
panostusta – koulutuskokonaisuutta, joka auttaa ymmärtämään 
valtionrajat ylittävää kaupankäyntiä, sen mahdollisuuksia ja 
haasteita sekä yritysten yhteistoimintaa kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi.
Tähän koulutukseen on lähtenyt yhteensä kolmisenkymmentä 
opiskelijaa Vaasasta ja Uumajasta vuoden 2020 alussa 
oppimaan valtionrajat ylittävää yhteistyötä.

Olemme Merenkurkun neuvoston puolelta jättäneet 
tammikuussa 2020 yhdessä useiden kumppaneiden kanssa 
rahoitushakemuksen kaksivuotisesta sähkölentoja koskevasta 
hankkeesta. Hankkeessa aiotaan tarkastella sähkölentojen 
mahdollisuuksia Merenkurkun alueella. Laaja 
kumppanikokoonpano osoittaa, että energia- ja teknologia-alan 
avainpelaajat ovat äärettömän kiinnostuneita aiheesta niin 
Suomessa kuin Ruotsissakin.

Kaikki energia- ja sähköteollisuuden profiiliamme ja 
osaamistamme vahvistavat innovatiiviset aloitteet lisäävät myös 
mahdollisuuksia kiinnostaviin akkutehdassijoituksiin ja muihin 
uusia työpaikkoja luoviin investointeihin, jotka edelleen 
kehittävät niin Merenkurkun aluetta kuin koko Pohjolaakin. 

Joakim Strand
Hallituksen puheenjohtaja
Merenkurkun neuvosto ry
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Merenkurkun neuvoston hallitus toimii EAYY-prosessin 
valmisteluryhmänä, ja toimiston syksyn 2018 aikana hallituksen 
toimeksiannosta aloitettu työ Merenkurkun neuvoston juridisen 
muodon muuttamiseksi rekisteröidystä yhdistyksestä EAYY:ksi ja 
yhdistyksen nykyisten sääntöjen tarkistaminen, jotta ne soveltuvat 
uuteen organisaatiomuotoon, jatkui myös vuonna 2019. EAYY-
prosessissa analysoidaan jäsenten tarpeisiin ja toiveisiin 
perustuvia Merenkurkun neuvoston tehtäviä ja tutkitaan 
Merenkurkun neuvosto EAYY:lle mahdollisia erilaisia 
työskentelymalleja, esim. valiokuntien käyttöä. Lisäksi tutkitaan, 
miten Merenkurkun alueen kunnat voitaisiin aiempaa 
tehokkaammin sitouttaa valtionrajat ylittävään yhteistyöhön, ja 
avataan mahdollisuus sisällyttää toimintaan tulevaisuudessa myös 
norjalaisia jäseniä. Merenkurkun neuvoston toiminta on saanut 
tässä työssä hyvää apua maakuntaneuvos Olav Jerniltä. 
Tavoitteena on, että Merenkurkun neuvoston vuosikokous 
toukokuussa 2020 pystyisi päättämään Merenkurkun neuvosto 
EAYY:n toiminnan alkavan ja että yhdistyksen lakkautettavan.

Merenkurkun alue saa Merenkurkun neuvosto EAYY:stä 
painavamman toimielimen koordinoimaan alueen kehitystä ja  
ajamaan yhdessä tärkeitä asioita kansallisella, pohjoismaisella ja 
EU- tasolla. EAYY:n muodostaminen tuo enemmän näkyvyyttä ja 
voimaa alueellisella, kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla 
Merenkurkun alueella toteutettavan tärkeän valtionrajat ylittävän 
yhteistyön puolesta.

EUROOPAN RAJA-ALUEIDEN LIITTO (AEBR)
Eurooppalaista näkökulmaa on saatu osallistumalla eurooppalais-
ten raja-alueiden etujärjestön AEBR:n (Association of  European 
Border Regions) työhön. AEBR harjoittaa muun muassa edun-
valvontaa, kokemustenvaihtoa ja tiedotusta. Merenkurkun neuvo-
sto jakaa AEBR-jäsenyyden MidtSkandian kanssa, mikä vähentää 
työmäärää ja kustannuksia.

EUROPEAN STRAITS INITIATIVE ESI
Merenkurkun neuvosto on European Straits Initiative ESI:n jäsen. 
ESI-verkosto koostuu Euroopan salmi-alueista. Verkoston 
tarkoituksena on tuoda esiin  Euroopan salmia ja niiden 
erityistarpeita sekä  valvoa niiden etuja EU-tasolla ja lisäksi 
kehittää  erilaisia yhteis työhankkeita sekä toimia salmien välisen  
yhteistyön  puolesta talouskehityksen, ympäristön-suojelun, 
liikenteen ja logistiikan sekä kulttuuriyhteis-työn ja matkailun  
edistämiseksi.

MERENKURKUN NEUVOSTON 
PERUSTOIMINTA
Merenkurkun neuvostossa tehdään työtä yhteiskunnan kehityk-
sen, hyvinvoinnin ja integraation kehittämiseksi Merenkurkun  
alueella mm. erilaisten hankkeiden kautta.

Raja-alueellisen yhteistyön edistäminen kuuluu  Merenkurkun 
neuvoston perustoimintaan. Sitä toteutetaan muun muassa 
kutsumalla koolle ja käynnistämällä erilaisia yhteistyöhankkeita 
tai -rakenteita, vuokraamalla simultaanitulkkauslaitteistoja sekä 
tiedottamalla ja harjoittamalla edunvalvontaa.

Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä. Yhtey-
denpito Pohjoismaiden ministerineuvostoon on säännöllistä.

MERENKURKUN NEUVOSTON STRATEGIA
Merenkurkun neuvosto ry:n sääntöjen 11. pykälän mukaan yhdis-
tyksellä tulee olla toimintaansa varten kolmivuotinen strategia-
suunnitelma, jonka yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa, 
sekä yksivuotinen toimintasuunnitelma, jonka hallitus vahvistaa. 
Suunnitelmat tulee mahdollisimman pitkälle  yhdenmukaistaa 
kunkin alueen omien, raja-alueellisia strategioita koskevien  
kehityssuunnitelmien kanssa, ja niiden tulee olla  Pohjoismaiden 
ministerineuvoston yleistavoitteiden ja raja-alueellisen yhteis työn 
priorisointien mukaisia. EU:n vahvistamat, tukeen oikeuttavat raja- 
alueyhteistyön muodot tulee myös huomioida  suunnitelmissa.

Merenkurkun neuvoston strategiasuunnitelma vuosille 2018–
2020, suuntana vuosi 2025, hyväksyttiin  
vuosikokouksessa 21.5.2018. Strategian pohjautuu 
Merenkurkun neuvoston jäsenten ja muiden sidosryhmien 
kattaviin haastatteluihin. Strategia koostuu perusteel-
isesta ympäröivän maailman analyysistä sekä kolmesta 
pääteemasta:

- Merenkurkun alue – aktiivinen alue Euroopan ja  Pohjoismaiden 
verkostossa

- Merenkurkun alue – innovatiivista hyvinvointia

- Merenkurkun alue – yhteenkuuluvuutta naapuruuden kautta.

Merenkurkun neuvoston muodostaminen EAYY:ksi on tärkeä osa 
uutta strategiaa.

MERENKURKUN NEUVOSTO EAYY
Merenkurkun neuvoston vuosikokous teki 20. toukokuuta 
2019 päätöksen, jonka mukaan Merenkurkun neuvosto 
ry:stä muodostetaan Merenkurkun neuvosto EAYY (EGTC  
englanniksi, EGTS ruotsiksi).  
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la ylpeitä ja iloisia. 1990-luvun lopulta jatkunut hanke 
on saatu maaliin, ja pohjoismaisen raja-alueyhteistyön 
edellytykset ovat tällä alueella nyt valoisammat kuin 
koskaan aiemmin. Tämä on elävä todiste siitä, että 
pitkäjänteisellä pohjoismaisella raja-alueyhteistyöllä 
voidaan saada aikaan isoja asioita.

RAJAESTEIDEN MADALTAMINEN
Rajaeste määritellään Pohjoismaiden 
ministerineuvoston mukaan ”jokaiseksi esteeksi, joka 
estää, vaikeuttaa tai rajoittaa ihmisten 
mahdollisuuksia toimia valtiollisten rajojen yli”. 
Ministerineuvoston priorisointien mukaan raja-
alueiden tulee pyrkiä madaltamaan rajaesteitä. 
Merenkurkun neuvosto pyrkii siihen kaikessa 
toiminnassaan; organisaatio toimii aktiivisesti 
rajaesteiden madaltamiseksi ja/tai niiden vaikutusten 
vähentämiseksi Merenkurkun alueella muun muassa 
tekemällä kartoitustutkimuksia, jakamalla tietoa sekä 
harjoittamalla edunvalvontaa.

ALUEPOLIITTISET TEEMARYHMÄT

Raja-aluekomitea Merenkurkun neuvosto sisältyy 
Pohjoismaiden ministerineuvoston Kestävien 
kaupunkien ja kaupunkikehityksen aluepoliittiseen 
teemaryhmään, osallistuu aktiivisesti ryhmän 
kokouksiin ja toimittaa sille materiaalia. Kolme raja-
aluekomiteaa – Merenkurkun neuvosto, Östfold-
Bohuslän ja Gre-ater Copenhagen – on teemaryhmän 
työn puitteissa ja yhteistyössä Nordregion kanssa 
käynnistänyt tutkimushankkeen valtionrajat ylittävien 
kuljetusten vaikutuksesta kestäviin kaupunkeihin ja 
kaupunkikehitykseen, nimeltään TRIBORDER. 
Tutkimus toteutetaan kolmena raja-alueellisena 
case-tutkimuksena joissa tutkitaan:

• Vaasan ja Uumajan välisen
laivayhteyden  kehittämistä 

• Oslon ja Tukholman rauta-tieyhteyden 
nopeuttamista

• Suur-Kööpenhaminan alueen valtionrajat 
ylittävän joukkoliikennejärjestelmän 
parantamista

MERENKURKUN NEUVOSTON PERUSTOIMINTA 2019
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RAJA-ALUEFOORUMI

Merenkurkun neuvosto isännöi yhdessä Keskipohjola-komitean 
kanssa Pohjoismaiden ministerineuvoston Raja-aluefoorumia 
2019 yhteistyössä E12 Atlantica BA3NET -hankkeen ja 
Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. Vuoden 2019 
foorumin otsikkona oli Pohjoismaiden raja-alueet tulevina 
kasvualueina – Mitä välineitä tarvitsemme tulevaisuuden 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhdessä? Tapahtuma 
järjestettiin Örnsköldsvikissä 18.–19.9.2019. Siinä käsiteltiin 
muun muassa, mitä välineitä raja-alueet tarvitsevat voidakseen 
hyödyntää yhdessä mahdollisuuksia nousta tuleviksi 
kasvualueiksi ja miten ne pystyvät alueellisessa kehitystyössä 
hyödyntämään ja toteuttamaan foorumissa esiteltyjä tutkimus- ja 
hanketuloksia kasvun luomiseksi sekä mitä yhteisiä haasteita ja 
mahdollisuuksia niillä on. Paikalla oli liki sata osallistujaa, mm. 
raja-aluekomiteoista, Pohjoismaiden neuvostosta, 
Pohjoismaiden ministerineuvostosta, sekä alueiden poliitikkoja ja 
virkamiehiä. Raja-aluefoorumi 2019 toimi samalla E12 Atlantica 
BA3NET -hankkeen loppukokouksena ja hankkeen tulokset 
esiteltiin tapahtumapäivien aikana.

POHJOISMAINEN LIIKENNETYÖRYHMÄ
Pohjoismaiset raja-aluekomiteat ovat tehneet aloitteen 
epävirallisen pohjoismaisen liikennetyöryhmän muodos-
tamiseksi. Ryhmä on muun muassa koonnut ja laatinut aineistoa 
valtionrajat ylittävistä kuljetuksista sekä Pohjolan nykyisistä ja 
tulevista rajat ylittävistä infrastruktuuri-investoinneista. Nord-
region kartta Pohjoismaiden liikenneinfrastruktuurista perustuu 
tälle aineistolle. Merenkurkun neuvosto ja muut raja-alue-
komiteat ovat myös tehneet aloitteen epävirallisen pohjois-
maisen liikenteen työryhmän muodostamiseksi.

TIEDOTTAMINEN JA NÄKYVYYS
Olemme tiedottaneet Merenkurkun neuvoston työstä 
lukuistenkokousten ja seminaarien yhteydessä. Kokousten 
yhteydessä jaettavan tiedon lisäksi tiedotustoimintamme ydin 
muodostuu artikkeleista, uutisista ja lehdistötiedotteista, joita 
julkaistaan kvarken.org -verkkosivustolla ja jaetaan Merenkurkun 
neuvoston Facebook-sivulla ja uutiskirjeissä, joskus myös 
sähköpostin välityksellä.
Olemme tämän lisäksi Merenkurkun neuvoston hankkeissa 
laatineet erilaista materiaalia, esim. hankeen Destination Kvar-
kenin matkailualalle suunnattu kotisivu kvarkendestina-
tions.com. Merenkurkun neuvoston rooli käynäissä kaikissa ilmi.

Merenkurkun neuvosto on v. 2019 julkaissut kaksi uutiskirjettä ja 
niissä kattavaa tietoa toiminnasta. Lisäksi useita lehdistö-
tiedotteita on lähetetty ja Merenkurkun neuvosto on saanut 
näkyvyyttä medioissa molemmin puolin Merenkurkkua. Meillä oli 
noin 1227 seuraajaa Facebookissa vuoden 2019 lopussa. 
Verkkosivuillamme vieraili vuonna 2019 liki 12 872 kävijää, mikä 
on lähes 25% enemmän kuin 2018. Käynnit kestivät keskimäärin 
1 minuuttia ja 44 sekuntia mikä on 17 sekunnin pudotus 
edelliseen vuoteen verrattuna. Sivun toistuvat kävijät pysyivät 
sivuilla keskimäärin 5 minuuttia 16 sekuntia. Kävijöitä kiinnostivat 
erityisesti hankesivut.

EDUNVALVONTA
Merenkurkun neuvosto harjoittaa edunvalvontaa alueellisella, 
kansallisella, pohjoismaisella sekä EU-tasolla Merenkurkun 
alueen kehityksen kannalta tärkeissä asioissa. Yhdistys keskittyy 
erityisesti Merenkurkun liikenteeseen, sillä toimiva ja 
ympärivuotinen liikenneyhteys on kaiken muun raja-alueellisen 
yhteistyön perusedellytys

POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON 
PAINOPISTEALUEIDEN EDISTÄMINEN 
Pohjoismaiden ministerineuvoston aluekehittämisen ja aluesuun-
nittelun yhteistyöohjelman 2017–2020 mukaan raja- alueiden toi-
minnan tulee edistää seuraavia painopistealueita:  
kestävä maaseutukehitys, innovatiiviset ja muutoskykyiset alueet 
sekä kestävät kaupungit ja kaupunkikehitys. Merenkurkun 
neuvoston toiminta on suunniteltu tämän  strategian pohjalta.

MERENKURKUN NEUVOSTON PERUSTOIMINTA 2019

Merenkurkun 
neuvoston 
vuosikokous
20. toukokuuta
2019 päätti
perustaa
ensimmäisen
täysin
pohjoismaisen
EAYY:n,
Merenkurkun
neuvosto
EAYY:n.

KVARKEN JUBILEUM Kuva Peter Hellström

Ilahduttavan moni merkittävä edustaja juhlisti Merenkurkun alueen 
tulevaa EAYY-asemaa, jolla Merenkurkun yhteistyö on tarkoitus viedä 

seuraavalle tasolle. Merenkurkun juhlaan 8.8.2019 osallistuivat mm. 
ministerit Thomas Blomqvist ja Ville Skinnari, Ruotsin suurlähettiläs 

Anders Ahnlid sekä kansanedustaja ja Merenkurkun neuvoston 
puheenjohtaja Joakim Strand. 

MERENKURKUN LIIKENNE
Merenkurkun laivaliikenne on Merenkurkun neuvoston 
ydinkysymyksiä, ja järjestö on kaikessa toiminnassaan pyrkinyt 
turvaamaan ja kehittämään Merenkurkun alueen liikenneyhteyksiä. 
Vaasan ja Uumajan välinen Merenkurkun väylä yhdistää paljon 
enemmän kuin vain kaksi naapurikaupunkia. Merenkurkun ylittävä 
laivayhteys on tärkeä osa väylää, joka ulottuu lännestä Norjan 
pohjoisimmista satamakaupungeista itään Venäjälle ja Baltiaan. 
Tämän reitin ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää sen varrella 
vaikuttaville yrityksille ja sen varren asukkaille. Merenkurkun 
elinvoimainen laivayhteys hyödyttää myös kulttuurin, koulutuksen, 
terveyden- ja sairaanhoidon sekä hallinnon piirissä harjoitettavaa 
rajatylittävää yhteistyötä. MABA II -hanke, joka päättyi 2019, pyrki 
muun muassa vahvistamaan Merenkurkun satamien TEN-T-asemaa, 
analysoimaan uuden laivan ja vahvemman Merenkurkun yhteyden 
alueellisia ja kansallisia kehitysvaikutuksia sekä selvittämään uuden 
laivan vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Vuonna 2019 solmittiin sopimus 
täysin uuden, ympäristöystävällisen ja Merenkurkun olosuhteisiin 
sovitetun laivan rakentamisesta osaltaan Merenkurkun neuvoston 
toiminnan ja asiaan liittyvien hankkeiden ansiosta, ja olemme siitä todel-

johannahaggman
Överstruket
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BOTNIA-ATLANTICA 2014–2020
INTERREG Botnia-Atlantica –ohjelma 2014–2020 astui voimaan vuoden 2015 alusta. Ohjelmassa 
on neljä toimintalinjaa: Innovaatio, Elinkeinoelämän kehitys, Ympäristö sekä Kuljetus. Ohjelma-alue 
koostuu kolmesta Pohjanmaan maakunnasta Suomessa, Västerbottenin ja Västernorrlannin  
lääneistä ja Nordanstigin kunnasta Ruotsissa sekä Nordlandin läänistä Norjassa.

MERENKURKUN NEUVOSTON HANKKEET:
Merenkurkun neuvostolla on ollut v. 2019 käynnissä kolme omaa hanketta sekä yksi esitutkimus; 
infrastruktuurihankkeet MABA II ja Öst-Västliga stråket sekä matkailun kehityshanke Destination 
Kvarken ja esitutkimus Sähkölennot – Infrastruktuuri ja alueelliset vaikutukset. Näiden lisäksi 
Merenkurkun neuvosto on ollut mukana rahoittamassa ja toiminut aktiivisesti kahdessa, toisen 
osapuolen omistamassa hankkeessa sekä rahoittanut osaltaan kahta hanketta. Näiden lisäksi 
Merenkurkun neuvostolla on yhdessä Nordregion kanssa tutkimushanke, jossa tarkastellaan 
valtionrajat ylittävien kuljetusten vaikutusta kestäviin kaupunkeihin ja kaupunkikehitykseen, 
Transport for Regional Integration in Border Regions TRIBORDER.

MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA  ATLANTICA II (MABA II)
MABA II –hanke on päättynyt, mutta sen tarkoituksena oli helpottaa Botnia-Atlantica-alueen 

tulevia valtionrajat ylittäviä infrastruktuuri- investointeja laatimalla niiden  pohjaksi tarvittavaa  
aineistoa. Lisäksi hanke pyrki nostamaan Merenkurkun alueen asemaa rajatylittävissä liikenne-
asioissa niin kansallisella kuin EU-tasollakin sekä eri-tyisesti ratkaisemaan Merenkurkun satamien 
TEN-T- aseman ja alueen TEN-T Core -verkostoon liittymisen problematiikkaa.

Alueen yhteinen suurpanostus Merenkurkun ylittävän liikenneyhteyden turvaamiseksi – ja 
pitkällä aikavälillä uuden, Merenkurkun liikenteen tarpeisiin suunnitellun laivan saamiseksi ja 
ympäröivän infrastruktuurin päivittämiseksi – luo edellytyksiä integroidulle, hyvinvoivalle alueelle. 
Laivaliikenteen merkitystä elinkeinoelämälle, matkailulle, yhteenkuuluvuudelle ja koko alueen 
kilpailukyvylle ei voi kyllin korostaa. Alueen yhteisenä tavoitteena on korkeatasoinen, 
ympärivuotinen, toimiva ja luotettava  tavara- ja henkilöliikenne Merenkurkun yli. Se hyödyttää  
kahden kansallisesti vahvan alueen ja elinkeinoelämän kehitystä, ympäristöä, koulutusta sekä 
maiden välistä kulttuurista ja sosiaalista vaihtoa.

MABA II -hankkeen tavoitteena oli, että hankkeen päättyessä käytettävissä on vankkaa pohja- 
aineistoa, selvityksiä ja analyyseja, jotta itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän keskeisen lenkin 
kehittäminen voisi edetä ja että alueelliset, kansalliset ja EU-tason viranomaiset voisivat päättää 
uuden laivan ja siihen liittyvän infrastruktuurin jatkotoimenpiteistä ja rahoituksesta.

12

Uuden Merenkurkun laivan neitsytmatka 
on toukokuussa 2021. Kvarken Link AB 
vastaa laivan tilauksesta.  Tilaus allekirjoi-
tettiin vuoden 2019 alussa Rauma Marine 
Constructions -telakan kanssa. 

MERENKURKUN NEUVOSTON 
HANKETOIMINTA
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MABA II -hankkeen tulokset ovat konkreettisia ja onnistuneita. Tässä on 
leikattu laivan ensimmäinen levy. Vaasan kaupunginjohtaja, MABA II -
hankkeen ohjausryhmän jäsen ja Kvarken Link Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Tomas Häyry ja Uumajan kunnanhallituksen puheenjohtaja Hans Lindberg, 
hänkin MABAn ohjausryhmän jäsen ja Kvarken Link Oy:n hallituksen jäsen, 
kättelevät hyvän ja onnistuneen pitkäjänteisen yhteistyön kunniaksi.

hanketta avustavan ammattimaisen agentin kanssa, yritykset 
ja matkakohteet, jotka pyrkivät kansainvälisille markkinoille 
Kvarken Destinations -sateenvarjon alla. Lisäksi yrityksille on 
suunnattu yhteisiä kursseja, joilla pyritään lisäämään 
markkinoiden tuntemista ja auttamaan tuotekehityksessä, ja 
nämä ovat jo nyt tuoneet kollektiivista näkyvyyttä, johon 
yrityksillä ei olisi omin resurssein ollut mahdollisuutta.

Kaksi maata ja seitsemän matkakohdetta vientikypsine 
yrityksineen esitellään yhdessä, ja ne ovat jo saavuttaneet 
menestystä kansainvälisten matkanjärjestäjien parissa. Useat 
matkanjärjestäjät Saksassa, Sveitsissä ja Italiassa ovat tähän 
mennessä sisällyttäneet Merenkurkun alueen 
ohjelmatarjontaansa jo v. 2020

Hanke on Triple Helix -hanke, siis elinkeinoelämän, julkisten 
toimijoiden ja alueen yliopistojen välistä yhteistyötä.

Destination Kvarkenin 
hankeryhmään kuuluvat: 
Marianne Sjöström, 
Merenkurkun neuvosto; Erja 
Back, Visit Umeå; Andreas 
Olsson, Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB; ja 
Peter Källberg, Vaasanseudun 
Kehitys Oy VASEK. Kuvassa 
Erja Back keskustelemassa 
matkanjärjestäjän kanssa Matka 
2020 Workshop Dayn aikana 
Helsingissä 15. tammikuuta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 675 000 euroa, ja  hanke saa 
rahoitusta EU:n rakennerahastolta Botnia-Atlantica -ohjelman 
kautta. Lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat alueellisella 
tasolla Merenkurkun neuvosto/Pohjoismaiden ministerineuvosto, 
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Hanken Svenska 
handelshögskolan, Uumajan kunta, Höga Kusten Destinations-
utveckling AB, Pohjanmaan liitto, Region  Västerbotten,  Region  
Västernorrland, Västernorrlannin lääninhallitus, Vaasan 
kaupunki/ Visit Vaasa, Etelä-Pohjanmaan  Matkailu Oy, Kokkolan 
Matkailu Oy, Pietarsaaren seudun  Kehittämisyhtiö  Concordia, 
Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus sekä NLC Ferry Oy.  
Hankkeen alueellinen vastinrahoitus on 685 000  euroa, josta 
Merenkurkun neuvoston/ Pohjoismaiden ministeri neuvoston 
rahoitusosuus on 40 000 euroa.
Hankeaika:  1.8.2018–31.7.2021.

MABA II -hankkeen tulokset ovat konkreettisia ja 
onnistuneita, ja hankkeessa on laadittu kaikki 
kansallisen ja kuntatason tausta-aineistot Euroopan 
investointipankilta haettavaa rahoitusta varten. 
Hankkeen loppuvaiheessa tilattu uusi laiva turvaa 
pohjoismaista yhteistyötä ja sen hyötyjä ainakin 40 
vuotta tästä eteenpäin.

Hankkeen kokonaisbudjetti 827 500  euroa. 
Hanke sai rahoitusta EU:n rakennerahastolta 
Botnia–Atlantica-ohjelman kautta sekä alueellista 
rahoitusta Merenkurkun neuvostolta/ Pohjoismaiden 
ministerineuvostolta, Infrastruktur i Umeå AB  
INAB:lta,  Uumajan kunnalta, Region 
Västerbottenilta, Vaasan kaupungilta, Vaasanseudun 
Kehitys Oy  VASEK:ilta ja Pohjanmaan liitolta. 
Merenkurkun neuvoston/ Pohjoismaiden 
ministerineuvoston rahoitusosuus on 30 000 euroa. 
Hankeaika on  15.9.2016–30.9.2019.

DESTINATION KVARKEN

Destination Kvarken -hanke (markkinointinimeltään Kvarken Destinations) on valtionrajat ylittävä matkailuhanke, joka 
pyrkii lisäämään kiinnostusta Merenkurkun aluetta kohtaan ja tietoisuutta alueesta. Tämän halutaan edistävän 
matkailijoiden kiinnostusta vähemmän tunnettuja alueita kohtaan, lisäämään matkustamista ja myönteistä 
talouskehitystä pohjoisen syrjäisillä alueilla.

Hanke pyrkii edistämään Merenkurkun alueen kehityspotentiaalia, kehittämään valtionrajat ylittäviä matkailutuotteita 
ja vahvistamaan matkailualan yrityksiä sekä lisäämällä tiedotuksen avulla alueen vetovoimaa. Kehityksen tulee tapahtua 
kestävän matkailun ehdoilla.

Tavoite sisältää lisäksi konseptin kehittämisen yhteisille, tehokkaammille markkinointitoimille, joilla pyritään 
lisäämään Merenkurkun alueen tarjontaansa sisällyttävien matkanjärjestäjien määrää. Tähän liittyy myös median 
kiinnostuksen herättäminen ja sitä kautta näkyvyyden lisääminen. Lisäksi hankkeessa keskitytään voimakkaasti 
digitalisaatioon sekä matkailualan tutkimukseen ja kehitykseen.

Hankkeen markkinointitoimien ansiosta Merenkurkun alue on jo saavuttanut tunnettuutta iskulauseella ”Yksi matka – 
kaksi maata”, myös Merenkurkun laivareitti tunnetaan nykyään. Työn perusedellytyksinä ovat houkuttelevat kotisivut 
(kohderyhmänä matkanjärjestäjät ja matkailumedia) https://kvarkendestinations.com ja niiden ammattimainen sisältö, 
ammattimainen tuotemanuaali, monet matkanjärjestäjien tapaamiset, jotka ovat jo kantaneet hedelmää, hyvä yhteistyö  
tag
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Hankkeen kokonaisbudjetti on 51 500 euroa, joka 
rahoitetaan Botnia-Atlantica-ohjelmasta myönnetyillä EU:n 
rakennerahastovaroilla sekä Merenkurkun neuvostolta/
Pohjoismaiden ministerineuvostolta, Vaasanseudun Kehitys 
Oy VASEKilta, Kiinteistöosakeyhtiö Kruunupyy Lentohallilta, 
Skellefteån lentoasemalta, Uumajan lentoasemalta, 
Örnsköldsvikin lentoasemalta, Storumanin kunnalta ja 
Lyckselen lentoasemalta saatavalla rahoituksella. 
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston 
rahoitusosuus on 2 000 euroa. Hankeaika: 1.11.2019 – 
29.2.2020.

TRANSPORT FOR REGIONAL INTEGRATION IN 
BORDER REGIONS – TRIBORDER
 Kolme raja-aluekomiteaa – Merenkurkun neuvosto, 
Östfold-Bohuslän ja Greater Copenhagen – on kestävien 
kaupunkien ja kaupunkikehityksen pohjoismaisen 
teemaryhmän työn puitteissa ja yhteistyössä Nordregion 
kanssa käynnistänyt tutkimushankkeen valtionrajat ylittävien 
kuljetusten vaikutuksesta kestäviin kaupunkeihin ja 
kaupunkikehitykseen.

Tutkimus toteutetaan kolmena raja-alueellisena case-
tutkimuksena:

kollektivtrafik. 

ÖST-VÄSTLIGA STRÅKET
Hankkeessa pyritään kuvamaan, miten hanke-

kumppaneiden strategisia asiakirjoja tulee kehittää, 
priorisoida ja miten niistä tulee viestiä, jotta 
saadaan luotua hankekumppaneiden vision ja tavoit-
teiden mukainen liikenne- ja kuljetusjärjestelmä. 
Pääasiallisena tavoitteena on edellytysten luominen 
ohjelma-alueen maiden välisen vuoropuhelun lisää-
miseksi siten, että alue pystyy hyödyntämään 
kansallisia ja eurooppalaisia investointivaroja liikenteen 
ja infrastruktuurin yhteisesti priorisoituihin toimen-
piteisiin alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella 
tasolla. Lisäksi hanke pyrkii kuvamaan laajempaa 
maantieteellistä näkökulmaa sekä tunnistamaan 
tulevan yhteistoiminnan avainkumppaneita.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 90 000 euroa, joka 
rahoitetaan Botnia-Atlantica-ohjelmasta saatavilla EU:n 
rakennerahastovaroilla sekä Merenkurkun neuvostolta/
Pohjoismaiden ministerineuvostolta, Vaasan kaupungilta, 
Region Västerbottenilta, Pohjanmaan liitolta ja INABilta 
(Infrastruktur i Umeå AB) saatavalla alueellisella 
rahoituksella. Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden 
ministerineuvoston rahoitusosuus on 2 100 euroa.

Hankeaika: 1.4.2019–30.3.2020.

SÄHKÖLENNOT – INFRASTRUKTUURI JA 
ALUEELLISET VAIKUTUKSET – ESITUTKIMUS

Esitutkimuksella pyritään kehittämään hanke-
kumppaneiden ideaa sähkölentokoneilla harjoitettavasta 
alueellisesta lentoliikenteestä, rakentamaan tämän idean 
ympärille kumppanikokoonpano sekä laatimaan 
hankehakemus. Hankehakemuksessa tulee keskittyä 
selvittämään, mitä alueellisia vaikutuksia sähkölennoilla on ja 
miten Botnia-Atlantica-alue pystyy niitä hyödyntämään. 
Hankkeen tulee myös selvittää, miten alueen 
lentoinfrastruktuuria ja mahdollista sähköinfrastruktuuria 
tulee kehittää alueellisen sähkölentoliikenteen tukemiseksi.

- Vaasan ja Uumajan välisen laivayhteyden tason 
korottaminen

- Oslon ja Tukholman välisen rautatieyhteyden 
nopeuttaminen

- Suur-Kööpenhaminan alueen rajatylittävän 
joukkoliikennejärjestelmän parantaminen

Tutkimus keskittyy raja-alueelliseen saavutettavuuteen, 
työpendelöintiin, valtionrajat ylittäviin työmarkkinoihin ja 
integraatioon sekä kaupunkisuunnitteluun joukkoliikenteen 
näkökulmasta.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 135 000 euroa, jonka 
Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa. Yhteistyö-
kumppanit: Merenkurkun neuvosto, Östfold-Bohuslän, 
Greater Copenhagen, NORDREGIO. Hankeaika: 1.11.2017 – 
31.12.2020.

MERENKURKUN NEUVOSTON TOIMINTA 2019

MERENKURKUN 
NEUVOSTON 

 OSA RAHOITTAMAT 
 HANKKEET, JOIDEN 
PARISSA YHDISTYS 

ON AKTIIVISESTI 
 TYÖSKENNELLYT:

NSB CORE
NSB CoRe -Itämerihankkeen tarkoituksena on parantaa Itämeren alueen saavutetta-
vuutta henkilö- ja rahtiliikenteen kannalta. Hanke edistää EU:n TEN-T-liikenneinfrastruk-
tuuripolitiikkaa kehittämällä ja yhdistämällä Itämeren alueen TEN-T Core –kantaverkkoa 
paikallisiin ja alueellisiin tuloteihin.

Merenkurkun neuvoston osalta hanke merkitsee vahvempaa liittymistä TEN-T 
Core -kantaverkkoon, mikä on tärkeää alueen tulevien infrastruktuuri-investointien 
näkökulmasta.

Hanketta johtaa Uudenmaan liitto, ja siihen osallistuu 16 yhteistyökumppania 
Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Hanke toteutetaan 
vuosina 2016–2019, ja sen kokonaisbudjetti on 3,3 miljoonaa euroa. Merenkurkun 
neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusosuus on 36 300 euroa.

BSR ACCESS
BSR ACCESS on kolmivuotinen ”project platform” -hanke, joka keskittyy tiedon-
levitykseen ja yhteistyöhön Itämeren alueen eri infrastruktuuritoimijoiden välillä. Hanke 
alkoi  lokakuussa 2018 ja päättyy joulukuussa 2021, ja sen vetäjänä toimii Uudenmaan 
liitto (NSB CoRe). Merenkurkun neuvoston lisäksi hankkeeseen osallistuvat mm. Port 
of Hamburg Marketing (EMMA), Region Blekinge (TENTacle), Joint Spatial Planning 
 Department Berlin-Brandenburg (Scandria2Act) ja Capital Region of Denmark (STRING 
Network). 
Merenkurkun neuvoston tehtävänä on levittää tietoa aiempien hankkeiden (mm. E12 
 Atlantica Transport, Midway Alignment, MABA) saavuttamista hyvistä tuloksista sekä 
sitoa alueen liikenneväylä vankemmin EU:n priorisoituihin käytäviin ja vaikuttaa uuteen 
Itämeren alueen strategiaan. Tämä on tärkeää tulevaisuuden infrastruktuuri panostuksia 
ajatellen. Lisäksi yhdistys saa kumppanuuden myötä palautetta muilta hankkeilta ja 
 alueilta sekä tietoa hankeideoista ja -toimenpiteistä. Kokonaisbudjetti on miljoona euroa, 
josta Itämeriohjelma rahoittaa 75 prosenttia. Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden 
ministerineuvoston rahoitusosuus on 37 500 euroa.
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E12 ATLANTICA BA3NET
BA3NET-hankkeen tavoitteena on itä-länsisuuntaisen TEN-T-
väylän E12 vahvistaminen kehittämällä osaamista, menetelmiä 
ja analyysityökaluja liikennealueen yhteistä raja-alueellista 
strategista suunnittelua varten. Tarkoituksena on antaa alueelle 
tulevaisuutta varten valmius erilaisten teknisten, organisatoris-
ten ja muiden esteiden vähentämiseen, alueen innovaatio- ja 
kilpailukyvyn kehittämiseen sekä kestävän alueellisen kasvun 
saavuttamiseen. Se onnistuu luomalla edellytyksiä paremmille 
kestäville itä-länsisuuntaisille liikenneyhteyksille ja maiden  
välisen kanssakäymisen lisäämiselle. BA3NET toimii E12  
Atlantica  Transportin täydentävänä sisarhankkeena.
Hankekumppaneita ovat Uumajan yliopisto (Lead Part), Vaasan 
yliopisto, Nord universitet, Merenkurkun neuvosto,  MidtSkandia, 
Trafikverket, Nordland fylkeskommune, Pohjanmaan liitto, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Föreningen blå vägen, 
Vaasan kaupunki.
Hankeaika on 1.12.2016–29.11.2019.
Hanke saa rahoituksensa EU:n rakennerahastosta Botnia-At-
lantica -ohjelman kautta sekä alueellisesta vastinrahoituksesta. 
Hankkeen kokonaistalousarvio on 1 017 657 euroa. Merenkur-
kun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusosuus 
on 21 000 euroa.

FAMNA - FÖRVALTNING AV AMERIKANSK MINK I 
BOTNIA-ATLANTICA OMRÅDET

Minkki on Pohjois-Amerikasta Eurooppaan saapunut vieraslaji 
ja haitallinen petoeläin. Minkin harjoittaman saalistuksen vuoksi 
useat eurooppalaiset lintu-, nisäkäs- ja sammakkolajit ovat  
vähentyneet tai kuolemassa sukupuuttoon muun muassa 
Botnia-Atlantica -alueella. Minkki kuuluu runsasravinteisten kos-
teikkojemme ja saaristomme biologisen monimuotoisuuden suu-
rimpiin uhkiin.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on luoda laajamittainen, 
pysyvä ja tehokas, uusimpaan tieteelliseen tietoon perustuva  
minkin hoitosuunnitelma Botnia-Atlantica -alueen uhanalaisim-
mille osille eli meri- ja rannikkoalueille sekä tärkeimmille mereen 
laskeville vesistöille ja niihin liittyville kosteikoille. Uusi 
hoitojärjestelmä on kustannustehokas, laajamittainen ja pysyvä. 
Se perustuu toimenpiteisiin jokaisella biologisesti mahdollisella 
naarasminkkialueella ja johtaa lajin toiminnalliseen 
sukupuuttoon alueella.

Hankkeen kumppaneita ovat Svenska Jägareförbundet, 
Metsähallitus, Miljödirektoratet, Merenkurkun neuvosto, 
Pohjanmaan liitto ja Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Hankeaika on 1.10.2017–30.9.2020.
Hanke saa rahoituksensa EU:n rakennerahastosta Botnia-

Atlantica -ohjelman kautta sekä alueellisesta 
vastinrahoituksesta.

Hankkeen kokonaistalousarvio on 1 052 233 euroa. 
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston 
rahoitusosuus on 20 000 euroa.

2019 2018

21 050,00

1 026 007,33

33 334,00

2 048,29

1 082 439,62

-337 823,93

-3 018,71

-6 689,25

-24 512,93

-40 129,08

-6 675,42

-18 299,80

-3 609,03

-49 162,19

-14 196,28

-298 529,43

-747,47

-661,21

-369 837,13

-833 049,22

-1 173 891,86

-91 452,24

181 600,00

181 600,00

181 600,00

90 147,76

2 818,40

2 818,40

-7 621,66

-7 621,66

-4 803,26

85 344,50

22 450,00

   958 528,10

0,00

1 624,17

982 602,27

-336 882,09

-2 264,03

-9 524,67

-21 064,02

-40 887,56

-5 852,52

-25 363,76

-3 878,78

-67 442,70

-18 780,13

-172 330,97

-753,52

-614,86

-372 586,20

-739 079,69

-1 078 225,81

-95 623,54

181 600,00

181 600,00

181 600,00

85 976,46

2 846,63

8 977,17

-7 197,86

-7 197,86

1 779,31

87 755,77

85 344,50

0,006 130,54

87 755,77 85 344,50

87 755,77

MERENKURKUN NEUVOSTON PERUSTOIMINTA 2019

MERENKURKUN NEUVOSTON 
 OSARAHOITTAMAT HANKKEET, JOTKA 
OVAT MUIDEN OSAPUOLTEN OMISTAMIA:

TULOS-
LASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

TOIMINTATUOTOT

PROJEKTITUOTOT

MUUT PROJEKTITUOTOT

MUUT TULOT

SUMMA TUOTOT

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

POISTOT

MUUT KULUT

KALUSTOKULUT

MUUT HENKILÖSTÖKULUT

VUOKRAT

TOIMITILA

MARKKINOINTI/TIEDOTUS

EDUSTUS

MATKAKULUT

KONTTORI JA HALLINTO

OSTETUT PALVELUT

VAKUUTUKSET

PALVELUMAKSUT

TOIMINNAN MUUT KULUT

SUMMA MUUT KULUT

SUMMA KULUT

TUOTTO-/KULUYLIJÄÄMÄ

VARAINHANKINTA

TUOTOT

JÄSENMAKSUT

SUMMA TUOTOT

SUMMA VARAINHANKINTA

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

OSINKOTUOTOT 

KORKOTUOTOT

SUMMA TUOTOT

KULUT

RAHOITUS/KORKOKULUT 

SUMMA KULUT

SUMMA SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

TUOTO-/KULUJÄÄMÄ

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)



2019

6 792,05

6 792,05

502 975,38

502 975,38

509 767,43

3 393,00

3 393,00

48 795,79

0,32

327 558,48

376 354,59

514 301,59

894 049,18

1 170 335,53

87 755,77

1 258 091,30

56 697,86

32 065,10

13 459,51

43 502,84

145 725,31

145 725,31

2018

9 056,08

9 056,08

402 825,56

402 825,56

411 881,64

3 393,00

3 393,00

25 848,04

0,32

267 736,20

293 584,56

511 786,87

808 764,43

1 220 646,07

1 084 991,03

85 344,50

1 170 335,53

0,00

2 238,28

8 637,21

39 435,05

50 310,54

50 310,54

1 220 646,07

1 403 816,61

1 403 816,61

TASE VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

KONEET JA KALUSTO

SUMMA AINEELLISET HYÖDYKKEET

SIJOITUKSET

MUUT OSAKKEET/OSUUDET

SUMMA SIJOITUKSET

SUMMA PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

PITKÄAIKAISET SAAMISET

MUUT SAAMISET

SUMMA PITKÄAIKAISET SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

MUUT SAAMISET

SIIRTOSAAMISET

SUMMA LYHYTAIKAISET SAAMISET

RAHAT JA PANKKISAAMISET

SUMMA VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

TOIMINTAPÄÄOMA

TILIKAUDEN VOITTO

SUMMA OMA PÄÄOMA

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

SAADUT ENNAKOT

OSTOVELAT

MUUT VELAT

SIIRTOVELAT

SUMMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

SUMMA VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ




