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VUOSIKERTOMUS
MERENKURKUN NEUVOSTO 2020



ELOISAN 
ALUEEN 
PUOLESTA
Merenkurkun neuvosto toimii puolueettomana 
yhteistyöalustana ja kaikenlaisen valtionrajat 
ylittävän yhteistyön mahdollistajana Merenkurkun 
alueella.

Merenkurkun neuvosto on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan maakuntien sekä Ruotsin Västerbottenin läänin 
ja Örnsköldsvikin kunnan muodostama pohjoismainen, raja-alu-
eellinen yhteistyöfoorumi. Yhdessä ne muodostavat Merenkurkun 
alueen. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineu-
voston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä.

MERENKURKUN NEUVOSTO PYRKII EDISTÄMÄÄN 
JA KEHITTÄMÄÄN VAHVAA JA ELINVOIMASTA 
ALUETTA SEURAAVASTI:

• toimimalla integraation edistämiseksi alueella

• tukemalla Merenkurkun alueen eri toimijoiden yhteistyötä

• madaltamalla ja poistamalla rajaesteitä

• lisäämällä alueen näkyvyyttä kansallisesti ja Euroopan tasolla

• työskentelemällä aktiivisesti useissa eurooppalaisissa 

verkostoissa

• hyödyntämällä alueen vahvuuksia ja tukemalla alueen kehitystä 

pääasiassa seuraavilla aloilla: elinkeinoelämä, koulutus, matkailu, 

tutkimus ja kehitys, terveydenhuolto, kulttuuri, ympäristöasiat, 

urheilu, lapset ja nuoret sekä liikenneyhteydet ja -infrastruktuuri
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MERENKURKUN NEUVOSTO RY:N 
ORGANISAATIO 
Merenkurkun neuvoston hallitus valmistelee Merenkurkun neuvoston kokoukset ja toimii operatiivisena 
johtoelimenä. Hallitus käsittelee esimerkiksi hankesuunnitelmat ja -hakemukset sekä asettaa eri hank-
keiden johto- ja ohjausryhmät.

Merenkurkun neuvosto muodostettiin Vaasassa pidetyssä ensim-
mäisessä Merenkurkun konferenssissa vuonna 1972. Ensimmäisten 
vuosien aikana luotiin organisaatio ja yhteistyö sitoutettiin kuntiin, 
viranomaisiin ja organisaatioihin. Vuonna 1979 Merenkurkun neuvos-
tosta tuli osa virallista pohjoismaista yhteistyötä, Pohjoismaiden 
ministerineuvoston ja sen Aluepolitiikan yhteistyön virkamieskomi-
tean NÄRP:in tuella.

MERENKURKUN NEUVOSTO RY:N VUOSI-
KOKOUS SEKÄ MERENKURKUN NEUVOS-
TO EAYY:N PERUSTAVA KOKOUS 

Aatteellinen yhdistys on hoitanut Merenkurkun neuvoston toimin-
taa vuodesta 2008 lähtien. Merenkurkun neuvosto muuttui yh-
distyksestä vakaaksi juridiseksi toimielimeksi vuodenvaihteessa 
2020–2021, kun Merenkurkun neuvosto EAYY aloitti toimintansa. 
Merenkurkun neuvoston jäsenet ovat vuonna 2020 kokoontuneet 
sekä vuosikokouksen että EAYY:n (eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön yhtymä, englanniksi EGTC, ruotsiksi EGTS) perustavan 
kokouksen yhteydessä.

COVID-19 pandemian vuoksi Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikoko-
us 2. marraskuuta 2020 järjestettiin videokokouksena. Vuosikoko-
uksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja kokouksessa uusittiin 
vuoden 2019 päätökset Merenkurkun neuvosto ry:n purkamisesta 
ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamisesta. Merenkurkun 
neuvosto EAYY:n hyväksyntäprosessi kesti pidempään kuin mitä 
vuosikokouksessa 2019 osattiin ennakoida. Tämän vuoksi päätökset 
uusittiin ja toimeksianto päivitettiin vuosikokouksessa 2020 ja näin 
ry:n toiminta päätettiin päättää 31.12.2020 ja aloittaa uuden organi-
saatiomuodon EAYY: n toiminta 1.1.2021.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamiskokous pidettiin 2. mar-
raskuuta 2020 heti vuosikokouksen päätteeksi, niinikään videoko-
kouksena. Kokouksessa käsiteltiin niitä muutoksia ja tarkistuksia, 
joita Suomen työ- ja elinkeinoministeriö syyskuussa 2020 toivoi ns. 
ehdollisen hyväksyntänsä antamisen yhteydessä. Nämä muutokset 
ja tarkistukset käsiteltiin ja hyväksyttiin perustamiskokouksessa. 
Näin ollen Merenkurkun neuvosto pystyi kokouksen jälkeen rekiste-
röimään uuden organisaatiomuodon Suomen Patentti- ja rekisteri-
hallitukseen.
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MERENKURKUN NEUVOSTO RY:N 
HALLITUS 2020
Merenkurkun neuvoston hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä kummas-
takin maasta. Hallitus kokoontui neljästi vuonna 2020; 17. helmikuu-
ta Vaasassa, 15. toukokuuta puhelinkokouksena ja sekä 18. syyskuu-
ta että 15. joulukuuta Teams-kokouksena.

SUOMI
Varsinainen jäsen
Joakim Strand, Vaasan kaupunki, pj. (Tomas Häyry *)
Kaj Suomela, Pohjanmaan liitto (Mikaela Björklund *)
Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto (Marjatta Eväsoja* )
Stina Mattila, Kokkolan kaupunki (Jonne Sandberg *)
Erkki Välimäki, Seinäjoen kaupunki (Jaana Hurme *)
Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto (Kajsa Kouvo*)

RUOTSI
Varsinainen jäsen
Lennart Holmlund, Region Västerbotten, varapj. (Tomas Marklund *)
Lilly Bäcklund, Region Västerbotten (Kristina Fredriksson *)
Mathias Sehlstedt, Region Västerbotten (Mikael Jakobsson *)
Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten (Veronica Kerr *)
Mattias Larsson, Region Västerbotten (Robin Thörnberg *)
Per Nylén, Örnsköldsvikin kunta (Anna-Britta Åkerlind*)

*Varajäsen
 

MERENKURKUN NEUVOSTO RY:N 
JÄSENET
Yhdistyksen pääjäseniä ovat:
Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Vaasan kaupunki
Seinäjoen kaupunki
Kokkolan kaupunki
Pietarsaaren kaupunki
Region Västerbotten
Örnsköldsvikin kunta

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 fiskarförbund rf
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MERENKURKUN NEUVOSTO 
EAYY:N JÄSENET
Vuodesta 2021 lähtien Merenkurkun neuvoston toimintaa hallinnoi 
uusi eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY), joka 
voidaan kiteyttää valtionrajat ylittäväksi juridiseksi yhteistyöväli-
neeksi.

Yhteistyömuoto Merenkurkun neuvosto EAYY muodostettiin 
perustamiskokouksessa 2.10.2020. Merenkurkun neuvosto EAYY:n 
perustajajäsenet myönsivät kokouksen yhteydessä jäsenyyden nel-
jälle uudelle, äänioikeutetulle pääjäsenelle sekä kahdelle äänioikeu-
dettomalle jäsenelle.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustajajäsenet
Region Västerbotten
Uumajan kunta
Örnsköldsvikin kunta
Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Vaasan kaupunki
Kokkolan kaupunki
Seinäjoen kaupunki
Pietarsaaren kaupunki

Merenkurkun neuvosto EAYY:n uudet pääjäsenet (äänivaltaiset)
Kurikan kaupunki
Mustasaaren kunta
Storumanin kunta
Lyckselen kunta

Muut jäsenet
Vindelnin kunta
Uusikaarlepyy

HENKILÖSTÖ 
Merenkurkun neuvosto on pieni mutta erittäin toimintakykyinen ja 
tehokas organisaatio.

Johtaja Mathias Lindström
Talouspäällikkö Maria Snickars
Tiedotusvastaava Johanna Häggman

Hankehenkilöstö
Hankejohtaja Marianne Sjöström
Hankejohtaja Ann-Sofi Backgren
Neuvoa-antava asiantuntija Olav Jern
Neuvoa-antava asiantuntija Tomas Sikstöm

Toimisto Gerbyntie 18, Vaasa.
Verkkosivu: kvarken.org

Tilintarkastajat
Varsinaisena tilintarkastajana on Benita Öling, KHT. 
Varatilintarkastajana Ernst & Young.
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Hankala vuosi 2020 on ohi. Lo-
mautukset, tyhjät tilauskirjat, yk-
sinäisyys, sosiaalisten suhteiden 
puute sekä etätyön ja etäopetuk-
sen palapeli ovat tulleet tutuiksi 
monille. Mutta myönteisiäkin 
asioita on tapahtunut. Meillä on 
Merenkurkun alueella meneillään 
ennätysmäärä investointeja – ja 
vielä enemmän on tulossa.

POHJOISMAINEN YHTEIS-
TYÖ – MITÄ NYT TAPAHTUU?

Rajojen sulkeminen on osoittanut pohjois-
maisen yhteistyön ja rajaseutujen haurau-
den. Rajojen rooli, Pohjoismaiden keskinäi-
sen koordinaation puuttuminen ja nykyisen 
yhteistyön syvyys kävivät rajayhteisöissä 
erittäin selvästi esiin pandemian aikana; ty-
öntekijät, perheet, ystävät ja yritykset ovat 
nähneet, mitä avoimien rajojen äkillinen 
sulkeminen vaikuttaa. Tämä on haastanut 
nykyisen yhteistyön vahvuutta myös Meren-
kurkun alueella, vaikka yhteistyötä onkin 
voitu pitää osin yllä digitaalisten työkalujen 
avulla. Etenkin uuden yhteistyökuvioiden 
käynnistäminen on ollut hankalaa.

Onneksi jo nyt voidaan silti nähdä, että vuosi 
2020 kokosi yhteen monta onnistunutta 
yhteistyöhanketta; alueelle muodostuu 
pohjoismainen akkuvyöhyke, jossa koko 
Merenkurkun alue kytkeytyy yhteen Norjan 
Nordlandin kanssa. Merenkurkun ylittävä 
kiinteä liikenneyhteys on noussut jälleen 
tapetille uuden rakennustekniikan, uusien 
laskelmien, sijoittajien yhteydenottojen ja 
etenkin Merenkurkun alueen uusien suur-
investointien ja etabloitumisten ansiosta. 
Tässä kokonaisuudessa on aiemmalla tii-
viillä työllä ja Merenkurkun ylittävän yhtey-
den turvaamiseksi saavutetulla työvoitolla 
suuri ja merkittävä rooli. Elinkeinoelämä 
uskoo alueeseen, näkee kasvumahdollisuu-
det ja ennen kaikkea Merenkurkun yhteyden 
hyödyn ja vahvan yhteistyöhalun. Tämä 
on käynyt ilmi useita kertoja; kun Wärtsilä 
vuonna 2018 kertoi silloisen toimitusjohta-
jansa Jaakko Eskolan suulla, mikä ratkaisi 
Smart Technology Hubin sijoittumisen 
Vaasan eduksi, kun Freyr Batteryn toimitus-
johtaja Tom Jensen ilmoitti hiljattain, että 
alueemme valtionrajat ylittävä yhteistyö 
on tärkeää heidän sijoittaessaan akkuteh-
taansa Norjan Mo i Ranaan ja kun Ruotsin 
MM-rallien (Rally Sweden) toimitusjohtaja 
Glenn Olsson selittää, miksi Uumajasta 
tulee Ruotsin MM-rallien uusi keskuspaik-
ka vuodesta 2022 alkaen. Uumajan vahva 
konsepti sai lisävoimaa oman vahvan alueen 
lisäksi mm. Suomen läheisyyden ja Vaasan 
laivareitin, ansiosta.

Meillä on Merenkurkun alueella monta 
miellyttävää asiaa edessämme mutta myös 
syytä tarkastella lähemmin Nordregion 
hiljattain esittelemää toimintatapaa, miten 
asukkaiden keskuudessa saadaan raken-
nettua luottamusta valtionrajat ylittävää 
yhteistyötä kohtaan koettujen selkeiden 
esteiden ja rajojen jälkeen (http://pub.
nordregio.org/pb-2021-3-covid-crossbor-
der/#). Nordregion luettelon ensimmäise-

nä kohtana on ihmisten yhdistäminen ja 
luottamuksen palauttaminen. Katson, että 
me saamme uuden laivan myötä valtavat 
mahdollisuudet ruohonjuuritason yhtei-
styöhön ja että Merenkurkun neuvoston ja 
sen yhteistyöverkostojen tulee panostaa ja 
toimia aiemman hyvän palauttamiseksi ja 
kehittämiseksi. Asukkaiden, yhdistysten ja 
muiden ryhmien aloitteet ovat tässä myös 
erittäin tervetulleita.

Onneksi meillä kaikilla Merenkurkun alueen 
asukkailla on mukavia asioita edessämme; 
Merenkurkun yhteyttä, uutta laivaa, yhtei-
styötä, tulevaisuuden visioita, kulttuuria, 
elinkeinoelämää ja ruohonjuuritason yhtei-
styötä ylistävän juhlavuoden suunnittelu 
etenee täyttä vauhtia. Juhlinta huipentuu 
kaikille tarkoitettuun kansanjuhlaan, 
Kvarkenfestiin 18.6.2022! Juhlimme muun 
muassa pandemian päättymistä, Meren-
kurkun neuvoston uutta EAYY-asemaa ja 
50-vuotista taivalta, ja kaikki ovat siihen 
tervetulleita, niin vanhat kuin nuoret, niin 
idästä kuin lännestäkin!

Meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa yh-
dessä entistäkin vahvempi, houkuttelevam-
pi, aktiivisempi ja turvallisempi alue asua ja 
toimia. Kuljemme kohti parempia aikoja niin 
suuressa kuin pienessäkin.

Haluan tässä myös kiittää Merenkurkun 
neuvoston tarmokasta henkilökuntaa ja hal-
litusta hyvästä yhteistyöstä tänä vaikeana 
vuotena sekä alueen kaikkia yhteistyökump-
paneita, yrityksiä ja organisaatioita, jotka 
ovat osaltaan edesauttaneet Merenkurkun 
alueen rakentamista maailman parhaaksi 
paikaksi asua ja toimia sekä yksittäisten 
ihmisten että yritysten kannalta.

Joakim Strand
Hallituksen puheenjohtaja
Merenkurkun neuvosto EAYY

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

KOHTI ENTISTÄKIN VAHVEMPAA YHTEISTYÖTÄ
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Elämme aikaa, jolloin meiltä kaikilta vaadi-
taan kestävyyttä, itsekuria ja uhrauksia vie-
lä usean kuukauden ajan maailmaa riivaavan 
epidemian takia. Liikkuminen eri maissa ja 
ennen kaikkea raja-alueellamme on tästä 
johtuen jo kauan ollut pahasti häiriinty-
nyttä. Olemme jälleen saaneet muistutuk-
sen rajojen olemassaolosta – jopa täällä 
Pohjoismaissa – valtionrajat sulkeneiden 
matkustusrajoitusten vuoksi ja samalla huo-
manneet, miten mahdollisuus rajattomaan 
työskentelyyn on tärkeää, etuoikeutettua ja 
hyödyllistä.  
 
Monilla meistä prioriteetit ovat kääntyneet 
päälaelleen ja monet päivittäiset työtehtä-
vät voivat etätyöskentelyssä tuntua haasta-
vilta. Olemme myös saaneet muistutuksen 
ihmissuhteiden tärkeydestä yhteistyö-
suhteiden rakentamisessa. Teknologia voi 
korvata useimmat asiat, mutta ei ihmisten 
välistä kohtaamista.  
 
Tämän pidentyneen aikajakson aikana on 
kuitenkin äärettömän tärkeää, että vältäm-
me kaikin tavoin turhia kuolemia ja kon-
kursseja sekä pelastamme mahdollisimman 
monta työpaikkaa vakavan laman välttä-
miseksi. Tämä vaikuttaa meihin kaikkiin. 
Emme saa lamaantua, vaikka tulevaisuus on 
epävarma ja elpyminen vie aikaa. Edes-
sämme on suuria ja uusia haasteita, eivätkä 
ennen kriisiä esiin nousseet haasteet ole 
kadonneet minnekään. Mutta myös mahdol-

lisuuksia syntyy. Kaikessa epävarmassa on 
myös mahdollisuus kehitykseen.
 
Tarvitsemme nyt uskoa tulevaisuuteen 
enemmän kuin koskaan. Meidän panos-
tuksiamme tulevaisuuteen tarvitaan, ja 
me pyrimme taukoamatta ja väsymättä 
täyttämään tavoitteemme – toisin sanoen 
Merenkurkun neuvosto aikoo jatkossa-
kin edistää Merenkurkun alueen jatkuvaa 
kehitystä toimivaksi, kilpailukykyiseksi 
ja integroituneeksi raja-alueeksi. Tämä 
koskee kaikkia toimialoja. Kriisin jälkeen 
nousee erityisen tärkeäksi luoda Merenkur-
kun alueen matkailulle ja elinkeinoelämälle 
elpymis- ja kasvumahdollisuuksia. Ehdot-
tomasti parasta on, että tunnemme, että 
niitä muodostuu, sekä alueella tapahtuvien 
isojen investointien että alueemme dynaa-
misten yhteistyöverkostojemme ansiosta, 
joissa autetaan innovatiivisia yrityksiämme 
löytämään uusia kasvumahdollisuuksia sekä 
toimitetaan tuloksia, joista voi olla hyötyä 
myös pohjoismaisessa näkökulmassa. Tästä 
yksi esimerkki on Merenkurkun neuvoston 
koordinoima alueellisten sähkölentojen 
aloite FAIR sekä myös Nordic Battery Belt 
ja Kiinteä liikenneyhteys -hankkeet, joiden 
hankehakemukset kirjoitetiin vuoden 2020 
lopussa. Nämä innovatiiviset ja uudenlaiset 
hankkeet, hyödyttävät alueellista kehitystä 
ja palvelurakennetta, parantavat yhteyksiä, 
kohentavat elinkeinoelämän ja matkailun 
toimintaedellytyksiä sekä edistävät alueen 
innovaatiokehitystä. On ilo olla osa tätä 
kaukonäköistä aluetta. Olemme erittäin 
kiitollisia siitä, että näille on myönnetty 
rahoitusta käynnissä olevasta Botnia-Atlan-
tica-ohjelmasta.
 
Haluan toistaa, että kriisien jälkeen avau-
tuu aina uusia mahdollisuuksia. Uskon 
henkilökohtaisesti, että Pohjoismaiden 
pohjoisosien turvalliset, innovatiiviset, 

yritysmyönteiset, puhtaat ja luotettavat 
haja-asutusalueet muuttuvat entistä hou-
kuttelevammiksi vierailu-, työ- ja asuinpaik-
kakunniksi. Täällä on kaikki, jotta voimme 
elää laadukasta elämää. Pitäkäämme siis 
katse tulevaisuudessa ja tehdään osamme! 
Olemme pian siellä.

Eteenpäin – yhdessä.

Mathias Lindström
Johtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY

JOHTAJAN TERVEHDYS

NYKYHETKI JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 
- MUUTOSTEN AJASSA 
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Raja-alueellisen yhteistyön edistä-
minen kuuluu Merenkurkun neu-
voston perustoimintaan. Sitä toteu-
tetaan muun muassa kutsumalla 
koolle ja käynnistämällä erilaisia 
yhteistyöhankkeita tai -rakenteita, 
vuokraamalla simultaanitulkkaus-

laitteistoja sekä tiedottamalla ja 
harjoittamalla edunvalvontaa.

Merenkurkun neuvosto on yksi 
Pohjoismaiden ministerineuvoston 
virallisista raja-alueellisista yhteis-
työelimistä. 

Merenkurkun neuvoston toimintaa 
rahoittavat osin Pohjoismaiden mi-
nisterineuvosto, osin pääjäsenten 
jäsenmaksut. 

MERENKURKUN NEUVOSTON 
PERUSTOIMINTA – VISIOT TODEKSI 

MERENKURKUN 
NEUVOSTON 
STRATEGIA 

Merenkurkun neuvoston stra-
tegiasuunnitelma vuosille 
2018–2020, suuntana vuosi 2025, 
hyväksyttiin  vuosikokoukses-
sa 2018. Strategian pohjautuu 
Merenkurkun neuvoston jäsenten 
ja muiden sidosryhmien kattaviin 
haastatteluihin.

Merenkurkun neuvosto ry:n sääntöjen 
11. pykälän mukaan yhdistyksellä tulee 
olla toimintaansa varten kolmivuotinen 
strategia-suunnitelma, jonka yhdistyksen 
varsinainen kokous vahvistaa, sekä yksivuo-
tinen toimintasuunnitelma, jonka hallitus 
vahvistaa. Suunnitelmat tulee mahdolli-
simman pitkälle yhdenmukaistaa kunkin 
alueen omien, raja-alueellisia strategioita 
koskevien kehityssuunnitelmien kanssa, ja 
niiden tulee olla Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston yleistavoitteiden ja raja-alueel-
lisen yhteistyön priorisointien mukaisia. 
EU:n vahvistamat, tukeen oikeuttavat raja- 
alueyhteistyön muodot tulee myös huomioi-
da suunnitelmissa.

Tämänhetkinen strategia koostuu kolmesta 
pääteemasta:

• Merenkurkun alue – aktiivinen alue Eu-
roopan ja Pohjoismaiden verkostossa

• Merenkurkun alue – innovatiivista 
hyvinvointia

• Merenkurkun alue – yhteenkuuluvuutta 
naapuruuden kautta

Merenkurkun neuvoston muodostaminen 
EAYY:ksi on tärkeä osa strategiaa.
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MERENKURKUN 
NEUVOSTO EAYY

Yhdistyksestä vakaaksi ju-
ridiseksi toimielimeksi. Me-
renkurkun neuvostosta tulee 
ensimmäinen pohjoismainen 
EAYY-alue. Organisaatiosta tulee 
maantieteellisesti ja todennä-
köisesti myös jäsenmääränsä 
mukaan Euroopan suurin EAYY, 
mikä tekee meistä kiinnostavan 
yhteistyökumppanin kaikista 
näkökulmista katsottuna!

EAYY, eurooppalaisen alueellisen yhteis-
työn yhtymä, on EU:n sisäinen ryhmittymä, 
jonka tarkoituksena on edistää valtionrajat 
ylittävää yhteistyötä. Kyseinen hallinnolli-
nen muutos antaa Merenkurkun neuvostolle 
esimerkiksi uusia mahdollisuuksia kehittää 
ja vahvistaa aluetta valtionrajat ylittävien 
yhteistyöhankkeiden avulla.

Merenkurkun neuvoston vuosikokous teki 
20. toukokuuta 2019 päätöksen, jonka 
mukaan Merenkurkun neuvosto ry:s-
tä muodostetaan ensimmäinen täysin 
pohjoismaalainen EAYY alue, Merenkurkun 
neuvosto EAYY. EAYY on EU:n oma vahva, 
selkeä, oikeudellinen väline raja-alueellis-
ta yhteistoimintaa varten. Euroopassa on 
tällä hetkellä 70 EAYY:tä, useita uusia on 
suunnitteilla.

Merenkurkun neuvoston hallitus toimi 
EAYY-prosessin valmisteluryhmänä. 
Toimiston syksyn 2018 aikana hallituksen 
toimeksiannosta aloitettu työ Merenkurkun 
neuvoston juridisen muodon muuttamiseksi 

rekisteröidystä yhdistyksestä EAYY:ksi ja 
yhdistyksen nykyisten sääntöjen tarkista-
minen, jotta ne soveltuvat uuteen organi-
saatiomuotoon, jatkui myös vuonna 2020.

EAYY-prosessissa analysoitiin jäsenten 
tarpeisiin ja toiveisiin perustuvia Meren-
kurkun neuvoston tehtäviä ja tutkittiin 
Merenkurkun neuvosto EAYY:lle mahdollisia 
erilaisia työskentelymalleja, esim. valio-
kuntien käyttöä. Lisäksi tutkittiin, miten 
Merenkurkun alueen kunnat voitaisiin aiem-
paa tehokkaammin sitouttaa valtionrajat 
ylittävään yhteistyöhön, ja avataan mahdol-
lisuus sisällyttää toimintaan tulevaisuudes-
sa myös norjalaisia jäseniä. Merenkurkun 
neuvosto EAYY rekisteröitiin vuonna 2020 
Ruotsin Näringsdepartementetin ja Suomen 
työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyttyä 
yhtymän perustamisen. Merenkurkun neu-
vosto EAYY:n perustamiskokous pidettiin 
2. lokakuuta 2020 ja rekisteröity yhdistys 
lakkautettiin tätä kokousta edeltävässä 
vuosikokouksessa. Merenkurkun neuvosto 
EAYY aloitti toimintansa vuodenvaihteessa 
2020–2021.

Muutos yhdistyksestä EAYY:ksi merkit-
see Merenkurkun neuvostolle ja alueen 
jäsenille vahvempia työkaluja, joiden avulla 
voimme luoda tehokkaampaa ja suotuisam-
paa yhteistyötä sekä kehittää ja korostaa 
alueen tarpeita laajemmalla kentällä. 
Euroopan alueiden komitea perusti EGTC 
Platform -yhteistoiminta-alustan 27. 
tammikuuta 2011. Merenkurkun neuvosto 
EAYY sisältyy perustamisestaan lähtien 
tähän yhteistoiminta-alustaan. Tämä toimii 
raja-alueellisten asioiden edunvalvojana 
Euroopan tasolla ja siihen sisältyminen 
vahvistaa edunvalvonnan mahdollisuuksia 
Euroopassa.

Muutos yhdistyksestä EAYY:ksi merkitsee Merenkurkun neuvostolle ja alueen jäse-
nille vahvempia työkaluja, joiden avulla voimme luoda tehokkaampaa ja suotuisam-
paa yhteistyötä sekä kehittää ja korostaa alueen tarpeita laajemmalla kentällä:
• Painavampi toimielin ajamaan yhteisesti alueellisesti tärkeitä asioita kansalli-

sella ja EU-tasolla
• Tunnistaminen – helpottaa toimimista EU-tasolla
• Näkyvyys! Ensimmäinen raja-aluekomitea Pohjoismaissa, joka tekee kyseisen 

muutoksen
• Vakaampi rakenne – yhdistyksestä vakaaksi juridiseksi toimielimeksi
• Sisältyminen EAYY-alustaan – vahvistaa edunvalvonnan mahdollisuuksia 

Euroopassa
• Helpottaa rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden toteuttamista ja hallinnointia
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RAJAESTETYÖ 
EUROOPPALAISISSA 
VERKOSTOISSA 

Merenkurkun neuvosto työsken-
telee aktiivisesti myös eurooppa-
laisissa verkostoissa edistääk-
seen avoimempaa Eurooppaa ja 
madaltaakseen rajaesteitä.

ASSOCIATION OF 
EUROPEAN BORDER 
REGIONS AEBR
Merenkurkun neuvosto on saanut rajaes-
tetyössään eurooppalaista näkökulmaa 

osallistumalla esim. Euroopan raja-alueiden 
etujärjestön (AEBR) työhön. Etujärjestö on 
eurooppalaisten raja-alueiden edunval-
vontaorganisaatio, joka harjoittaa muun 
muassa edunvalvontaa, kokemustenvaihtoa 
ja tiedotusta. Merenkurkun neuvosto jakaa 
AEBR-jäsenyyden MidtSkandian kanssa.

EUROPEAN STRAITS 
INTIATIVE ESI
Merenkurkun neuvosto on European Straits 
Initiative ESI:n jäsen. ESI-verkosto koostuu 
Euroopan salmialueista. Verkoston tarkoi-
tuksena on tuoda esiin Euroopan salmi-
alueita ja niiden erityistarpeita sekä valvoa 
niiden etuja EU-tasolla. ESI-kumppanuuden 
tarkoituksen on lisäksi kehittää erilaisia 
yhteistyöhankkeita sekä toimia salmien vä-
lisen yhteistyön puolesta talouskehityksen, 
ympäristön suojelun, liikenteen ja logistii-

kan sekä kulttuuriyhteistyön ja matkailun 
edistämiseksi.

EGTC PLATFORM
Euroopan alueiden komitea perusti EGTC 
Platform -yhteistoiminta-alustan 27. tam-
mikuuta 2011. Merenkurkun neuvosto EAYY 
sisältyy perustamisestaan lähtien tähän 
yhteistoiminta-alustaan, mikä vahvistaa 
sen edunvalvontamahdollisuuksia Euroo-
passa. Organisaatio toimii raja-alueellisten 
asioiden edunvalvojana Euroopan tasolla. 
Samalla se muodostaa alustan kokemus-
tenvaihtoa varten ja tukee EAYY:tä alueel-
lisen yhtenäisyyden työvälineenä. Lisäksi 
organisaatio tuo EAYY-hankkeille näkyvyyt-
tä, tukee Euroopan alueiden komiteaa ja 
toimii neuvoa antavana elimenä valtionrajat 
ylittävissä asioissa.
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MERENKURKUN 
LIIKENNE 

Kesällä 2021 saavutetaan yli 
kymmenvuotisen intensiivisen 
työn huipentuma, kun Aurora 
Botnia -laiva lähtee neitsytmat-
kalleen. Kyseessä on merkittävä 
virstanpylväs ja pitkäjänteisen 
rajat ylittävän yhteistyön onnis-
tunut tulos. 

Merenkurkun laivaliikenne on Merenkurkun 
neuvoston ydinkysymyksiä, ja järjestö on 
kaikessa toiminnassaan pyrkinyt turvaa-
maan ja kehittämään Merenkurkun alueen 
liikenneyhteyksiä. Vaasan ja Uumajan 
välinen Merenkurkun väylä yhdistää paljon 
enemmän kuin vain kaksi naapurikaupun-
kia. Merenkurkun ylittävä laivayhteys on 
tärkeä osa väylää, joka ulottuu lännestä 
Norjan pohjoisimmista satamakaupungeis-
ta itään Venäjälle ja Baltiaan. Tämän reitin 
ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää 
sen varrella vaikuttaville yrityksille ja sen 
varren asukkaille. Merenkurkun elinvoimai-
nen laivayhteys hyödyttää myös kulttuurin, 
koulutuksen, terveyden- ja sairaanhoidon 
sekä hallinnon piirissä harjoitettavaa rajat 
ylittävää yhteistyötä.

Aurora Botnia, joka aloittaa liikennöinnin 
Merenkurkussa kesällä 2021, on pitkäjäntei-
sen voimainponnistuksen tulosta. Alueelle 
elintärkeä laivayhteys järkkyi Suomen 
ja Ruotsin liityttyä EU:hun vuonna 1995. 
Tax-freemyynti lakkautettiin, liikennöinnin 
kannattavuus romahti ja käyttäjät käänsivät 
yhteydelle selkänsä hintojen nousun sekä 
toimijoiden ja aikataulujen vaihtelevuuden 
takia. Tämän seurauksena RG-Line-varus-
tamo ajautui lopulta konkurssiin loppu-
vuonna 2011. Alue oli vaarassa menettää 
elintärkeän yhteytensä kokonaan.

Merenkurkun neuvosto oli jo ennen konkurs-
sia tuonut laivayhteyden merkitystä näky-
ville kaiken valtionrajat ylittävän yhteistyön 

näkökulmasta Merenkurkun alueella ja 
onnistunut saamaan maininnan laivayhte-
yden turvaamisesta Kataisen hallituksen 
hallitusohjelmaan. Epäonnisen konkurssin 
yhteydessä tapahtui onnekas yhteensattu-
ma, sillä Suomen silloinen liikenneministeri 
Kyllönen oli vierailulla Vaasassa samana 
päivänä, jolloin konkurssi julkistettiin, ja hän 
asetti välittömästi työryhmän selvittämään 
liikenne- ja viestintäministeriön johdolla 
laivaliikenteen turvaamista. Työryhmään si-
sältyi jäseniä sekä Suomesta että Ruotsista. 
Tämä oli mahdollista, koska laivayhteyden 
turvaaminen oli jo mainittuna Kataisen 
hallitusohjelmassa.

Työryhmän tarpeelliset selvitykset rahoi-
tettiin alueella Merenkurkun neuvoston 
ja INTERREG-ohjelman kautta, ja työn 
lopputuloksena oli raportti nimeltä ”Meren-
kurkun laivaliikenteen turvaamista koske-
van strategian valmistelu”. Tämän raportin 
ehdotuksissa todetaan seuraavaa:

”Käytettävissä olevien selvitysten pohjalta 
työryhmä esittää, että Vaasan ja Uumajan 
välinen laivaliikenne ja sen kehittäminen 
nähtäisiin osana isompaa kokonaisuutta, 
Eurooppa-tie 12:n liikenneinfrastruktuu-
ria. Osan tästä liikenneinfrastruktuurista 
muodostaisi asiakkaiden tarpeiden pohjalta 
räätälöity, ympäristöystävällinen ja jäissä 
hyvin kulkeva alus. Työryhmä esittää pitkän 
aikavälin tavoitteeksi uuden, Merenkurkun 
liikenteeseen suunnitellun aluksen hankin-

taa. Investoinnin rahoittamiseksi työryhmä 
esittää, että Vaasan ja Uumajan kaupungit ja 
Merenkurkun alueen toimijat tekevät yhteis-
työtä EU-tukien hakemiseksi.
Työryhmä esittää myös, että hakemuksen 
laatimisen yhteydessä selvitetään Suomen 
ja Ruotsin valtioiden edellytykset tukea 
hanketta ja varautua osallistumaan sen 
kansalliseen rahoitukseen. Lisäksi työryh-
mä esittää, että alueen toimijat sitoutuvat 
osallistumaan investointiin ja vastaamaan 
liikenteen hoitamisesta ja toiminnan kuluista 
niin, että nykyisestä joukkoliikennetuesta 
voidaan luopua.”

Merenkurkun neuvosto on yhteistyökump-
paneidensa kanssa työskennellyt määrätie-
toisesti mm. erilaisten hankkeiden kautta 
ylläpitääkseen ja kehittääkseen raja-alueel-
lista yhteistyötä. Merenkurkun neuvosto on 
toiminut johtajana hankkeissa, jotka ovat 
olleet perustana alueen uuden, räätälöidyn 
ja ympäristöystävällisen laivan hankinnas-
sa. Laivahankinnan tarkoituksena on ylläpi-
tää ja kehittää raja-alueellista yhteistyötä. 
Kymmenen vuoden ajan etusijalla ollut kova 
työ palkitaan laivan neitsytmatkalla kesällä 
2021.

Tämä on elävä todiste siitä, että pitkäjäntei-
sellä pohjoismaisella raja-alueyhteistyöllä 
voidaan saada aikaan isoja asioita, ja poh-
joismaisen raja-alueyhteistyön edellytykset 
ovat tällä alueella nyt valoisammat kuin 
koskaan aiemmin.
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RAJAESTEIDEN MADALTAMINEN

Rajaeste määritellään Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan ”jokaiseksi esteeksi, joka estää, 
vaikeuttaa tai rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia toimia valtiollisten rajojen yli”. Merenkurkun neuvosto 
työskentelee aktiivisesti rajaesteiden vähentämiseksi.

Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä. Merenkurkun neuvosto ot-
taa rajaestetyön huomioon kaikessa toiminnassaan. Organisaatio tekee aktiivisesti kartoitustutkimuksia, jakaa tietoa ja harjoittaa edunval-
vontaa madaltaakseen rajaesteitä ja/tai vähentääkseen niiden vaikutuksia Merenkurkun alueella. Lisäksi organisaatio osallistuu aktiivisesti 
Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämiin kokouksiin.

ALUEPOLIITTISET 
TEEMARYHMÄT
Raja-aluekomitea Merenkurkun neuvosto 
sisältyy Pohjoismaiden ministerineuvoston 
Kestävien kaupunkien ja kaupunkikehi-
tyksen aluepoliittiseen teemaryhmään, 
osallistuu aktiivisesti ryhmän kokouksiin 
ja toimittaa sille materiaalia. Kolme ra-
ja-aluekomiteaa – Merenkurkun neuvosto, 
Östfold-Bohuslän ja Greater Copenhagen – 
on teemaryhmän työn puitteissa ja yhteis-
työssä Nordregion kanssa käynnistänyt 
tutkimushankkeen valtionrajat ylittävien 
kuljetusten vaikutuksesta kestäviin kaupun-
keihin ja kaupunkikehitykseen, nimeltään 
TRIBORDER.

Tutkimus toteutetaan kolmena raja-alueelli-
sena case-tutkimuksena joissa tutkitaan:
• Vaasan ja Uumajan välisen laivayhtey-

den kehittämistä 
• Oslon ja Tukholman rauta-tieyhteyden 

nopeuttamista
• Suur-Kööpenhaminan alueen valtionra-

jat ylittävän joukkoliikennejärjestelmän 
parantamista

POHJOISMAINEN 
LIIKENNETYÖRYHMÄ
Pohjoismaiset raja-aluekomiteat ovat 
tehneet aloitteen epävirallisen pohjoismai-

sen liikennetyöryhmän muodostamiseksi. 
Ryhmä on muun muassa koonnut ja laatinut 
aineistoa valtionrajat ylittävistä kuljetuk-
sista sekä Pohjolan nykyisistä ja tulevista 
rajat ylittävistä infrastruktuuri-investoin-
neista. Nordregion kartta Pohjoismaiden 
liikenneinfrastruktuurista perustuu tälle 
aineistolle. Merenkurkun neuvosto ja muut 
raja-alue-komiteat ovat myös tehneet aloit-
teen epävirallisen pohjoismaisen liikenteen 
työryhmän muodostamiseksi.

EDUNVALVONTA
Merenkurkun neuvosto harjoittaa edunval-
vontaa alueellisella, kansallisella, poh-
joismaisella sekä EU-tasolla Merenkurkun 
alueen kehityksen kannalta tärkeissä 
asioissa.

POHJOISMAIDEN MINISTE-
RINEUVOSTON PAINOPIS-
TEALUEIDEN EDISTÄMINEN
Pohjoismaiden ministerineuvoston alueke-
hittämisen ja aluesuunnittelun yhteistyö-
ohjelman 2017–2020 mukaan raja-alueiden 
toiminnan tulee edistää seuraavia paino-
pistealueita: kestävä maaseutukehitys, 
innovatiiviset ja muutoskykyiset alueet sekä 
kestävät kaupungit ja kaupunkikehitys. Me-
renkurkun neuvoston toiminta on suunnitel-
tu tämän strategian pohjalta.

TIEDOTTAMINEN JA 
NÄKYVYYS
Kokousten ja seminaarien yhteydessä 
jaettavan tiedon lisäksi tiedotustoimintam-
me 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 Meren-
kurkun neuvoston hankkeissa laatineet 
erilaista materiaalia. Merenkurkun neuvos-
ton rooli käy näissä kaikissa ilmi.

Vuonna 2020 Merenkurkun neuvosto on 
satsannut suuresti uuteen graafiseen 
ilmeeseen, materiaaleihin ja verkkosivus-
toon. Uudistuneiden kotisivujen perustana 
ovat olleet uudet värit, uusi rakenne, design 
ja otsikointiin on panostettu. Sisältöä on 
muokattu mottona helppous. Uusi sivusto 
lanseerattiin 16. joulukuuta 2020. Myös uu-
tiskirje uusittiin lanseerauksen yhteydessä. 
Tämä on yksi vaihe rakennemuutostyötä; 
muutos Merenkurkun neuvoston nykyisestä 
yhdistysmuodosta EU:n omaksi viralliseksi 
raja-alueyhteistyön organisaatiomuodok-
si eli EAYY:ksi, tuo nimittäin mukanaan 
suuremman areenan, jossa kolme kieltä, 
saavutettavuusvaatimukset ja selkeämpi 
sisältö ovat tärkeässä osassa.
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Merenkurkun neuvosto on v. 2020 julkaissut 
kolme uutiskirjettä ja niissä kattavaa tietoa 
toiminnasta. Lisäksi useita lehdistötiedot-
teita, kutsuja ja hankkeiden infokirjeitä. Me-
renkurkun neuvosto on saanut näkyvyyttä 
medioissa molemmin puolin Merenkurkkua 
esim. organisaatiomuutoksen ja matkailu-
hanke Kvarken Destinationsin yhteydessä, 
mutta erityisesti Merenkurkun kiinteän 
liikenneyhteyden laskelmiin ja sähkölentä-
misen FAIR-hankkeeseen liittyen.

Vuoden 2020 lopussa uutiskirjeen tilaajia oli 
750 ja 1320 seuraajaa Facebookissa. Verk-
kosivuillamme kvarken.org vieraili vuonna 
2020 13 279 kävijää, mikä on 3% enemmän 
kuin 2019. Käynnit kestivät keskimäärin 2 
minuuttia ja 19 sekuntia mikä on 35 sekun-
nin lisäys edelliseen vuoteen verrattuna. 
Sivunäyttöjä oli 44 609 ja vierailijat kävivät 
keskimäärin 2,39 sivulla per vierailu.

Kävijöitä kiinnostivat erityisesti:
1. Aloitussivu kvarken.org (7479 näyttöä)
2. Päättyneen hankkeen Kvarken – short 

cut systems sivu kiinteistä yhteyksis-
tä; tunneleista ja silloista Euroopassa 
(2735 näyttöä)

3. Sähkölentämisen FAIR hankesivu 
(895 näyttöä)

4. 
5. 
6. 
7. 
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TILAISUUKSIEN 
JÄRJESTÄMINEN
COVID-19 on suuresti vaikeuttanut tilai-
suuksien järjestämistä vuoden 2020 aikana. 
Myös yhteistoiminta sekä mahdollisuus 
solmia ja kehittää jo luotuja kontakte-
ja ovat kärsineet pandemiasta ja siihen 
liittyvistä ohjeistuksista ja rajoituksista. 
Tästä huolimatta Merenkurkun neuvosto on 
onnistunut luomaan tilaisuuksia, jotka ovat 
saaneet aikaan innostunutta väreilyä. Nämä 
tilaisuudet ovat hyötyneet pandemiatilan-
teesta, sillä ne on järjestetty digitaalisesti 
tai hybriditapahtumana. Jälkimmäiseen on 
ollut mahdollista osallistua paikan päällä 
kuin myös etänä suoran lähetyksen avulla. 
Tilaisuudesta on myös voinut nauttia jälki-
käteen nauhoituksen ansiosta. Kaksi Meren-
kurkun neuvoston vuonna 2020 järjestämää 
tilaisuutta erottuvat erityisesti edukseen:

Merenkurkun silta muuttui jälleen kesänä 
2020 ajankohtaiseksi Eranti Enginee-

Esa Eranti, tekniikan tohtori, on ollut asiantuntijana mukana useissa miljardihankkeissa, mm. Juutinrauman sillan rakentamisessa. Hän oli Tahkoluodon meri-
tuulipuiston pääsuunnittelija, ja hänellä on 45 vuoden kokemus arktisen vesirakentamisen suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystyöstä sekä ympäristöasioista. Eranti 
nosti Wasa Future Festivalin esityksessään esille mm. Suomen eri infrastruktuuripanostusten hyödyt suhteessa niiden kustannuksiin. Kuva: Anna Sand

Sähkölentojen avulla voisimme korvata 
lentohäpeän ylpeydellä, Janne Vasama uskoo. 
Tässä Vasama Wasa Future Festivalin yhteydessä 
keskustelemassa Pohjanmaan kauppakamarin 
toimitusjohtajan Juha Häkkisen ja kansanedustaja 
Joakim Strandin kanssa. Kuva: Anna Sand

ring Oy:n optimistisen, sosioekonomisen 
laskelman ansiosta. Diplomi-insinööri Antti 
Talvitie ja tekniikan tohtori Esa Eranti – osal-
listuivat Wasa Future Festivaliin esitelläk-
seen johtopäätöksensä. Aihe sai runsaasti 
medianäkyvyyttä, minkä jälkeen useat 
kansainväliset toimijat lähestyivät Meren-
kurkun neuvostoa ja esittelivät omia liike-
toimintamallejaan, mm. rahoitusjärjestelyjä 
kiinteälle Merenkurkun yhteydelle. Liiketoi-
mintaehdotuksia saapui kansainvälisiltä toi-
mijoilta ympäri maailmaa, Iso Britanniasta, 
Israelista ja Ranskasta. Tämä puolestaan on 
johtanut uuteen hanke-ehdotukseen jonka 
hakemus kirjoitettiin vuoden 2020 lopulla. 
Hankkeessa on kyse kokonaisvaltaisesta 
vaikutusten arvioinnista ja liiketoimintaeh-
dotusten tarkastelusta.

Useat ihmiset seurasivat FAIR-sähkölento-
hankkeen käynnistyskokousta sekä suorana 
että myös jälkikäteen nauhoituksen ansios-
ta. Kokous toteutettiin hybriditapahtumana 
lokakuussa 2020. Hanke on herättänyt 

valtavasti kiinnostusta ja tavoittanut digi-
taalisten kokousten ansiosta monenlaisia 
toimijoita Merenkurkun alueella, Pohjois-
maissa ja myös Euroopassa. Sekä hankever-
kosto että sidosryhmät ovat siis hyötyneet 
digitaalisesta mahdollisuudesta, jonka an-
siosta on mm. solmittu säännöllinen yhteys 
Tšekin suurlähetystöön.
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MERENKURKUN NEUVOSTON HANKETOIMINTA
Merenkurkun neuvosto johtaa omia hankkeitaan sekä käynnistää yhteistyöhankkeita eri osapuolten kesken.

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, Väster-
bottenin ja Västernorrlannin  lääneistä ja Nordanstigin kunnasta 
Ruotsissa sekä Nordlandin läänistä Norjassa.

MERENKURKUN NEUVOSTON HANKKEET
Merenkurkun neuvostolla on ollut v. 2020 käynnissä kolme omaa 
hanketta sekä yksi esitutkimus; matkailun kehityshanke Destination 
Kvarken, innovaatiohanke sähkölentämisestä FAIR, infrastruktuu-
rihanke Itä-länsisuuntainen liikenneväylä sekä esitutkimus Säh-
kölennot – Infrastruktuuri ja alueelliset vaikutukset. Näiden lisäksi 
Merenkurkun neuvosto on ollut mukana rahoittamassa ja toiminut ak-
tiivisesti kahdessa, toisen osapuolen omistamassa hankkeessa BSR 
Access ja StoryTagging, sekä rahoittanut osaltaan Famna hanketta.
Näiden lisäksi Merenkurkun neuvostolla on yhdessä Nordregion 
kanssa tutkimushanke, jossa tarkastellaan valtionrajat ylittävien kul-
jetusten vaikutusta kestäviin kaupunkeihin ja kaupunkikehitykseen, 
Transport for Regional Integration in Border Regions TRIBORDER.

DESTINATION KVARKEN

Lisää näkyvyyttä ja enemmän kävijöitä Merenkur-
kun alueelle rajat ylittävän yhteistyön avulla.

Hankkeessa Destination Kvarken (markkinointinimi Kvarken Des-
tinations) autetaan matkailuelinkeinon parissa toimivia vientikel-
poisia pk-yrityksiä saavuttamaan uusia, yrityksen kasvuun johtavia 
ja sen kilpailukykyä parantavia markkinoita. Tavoitteena on lisätä 
kävijämääriä seuraavien matkailuorganisaatioiden toimialueilla: 

Umeälven rantakävelyreitti. Kuva: Philip Avesand / Kvarken Destinations 
Contentbank.

Visit Vaasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoen seutu, Visit 
Kokkola, Visit Pietarsaaren seutu sekä Visit Kristiinankaupunki.
Päätavoitteena on lisätä kohteen ohjelmatarjontaansa sisällyttävien 
matkanjärjestäjien määrää. Hankkeessa halutaan myös herättää 
median kiinnostus matkakohdetta kohtaan näkyvyyden lisäämisek-
si. Kestävä matkailu ja tasa-arvoisuus ovat hankkeessa tärkeitä ar-
voja. Hankkeessa painotetaan Hanken Svenska handelshögskolanin 
osallistumisen myötä voimakkaasti alueen matkailualan digitalisaa-
tiota, tutkimusta ja kehittämistä.

Hankkeen matkanjärjestäjille ja medialle suunnatulta verkkosivulta 
löytyy mm. tietoa yhteistyöstä, kohteista, yrityksistä ja tuotteista 
neljän eri teeman alla sekä interaktiivinen kartta. Sivustolla löytyy 
myös sisältöpankki (ns. content bank), jossa on video-, kuva- ja teks-
tiaineistoa sekä tuotemanuaali englannin ja saksan kielellä. 
Käy tutustumassa: kvarkendestinations.com

Hankeaika: 1.8.2018 – 31.7.2021 Hankeaikaa pidennetty pandemiasta 
johtuen 31.12.2021 saakka
Hankebudjetti: 1 675 000 euroa
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja), Vaa-
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Kissanpiiskaajankuja. Kuva: Visit Kristinestad / Kvarken Destinations 
Contentbank

sanseudun Kehitys Oy VASEK, Hanken Svenska handelshögskolan, 
Uumajan kunta, Visit Umeå AB, Höga Kusten Destinationsutveckling 
AB
Vastinrahoittajat: Merenkurkun neuvosto, Vaasanseudun Kehitys 
Oy VASEK, Hanken Svenska handelshögskolan, Uumajan kunta, 
Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Pohjanmaan liitto, Region 
Västerbotten, Region Västernorrland, Västernorrlandin läänin-
hallitus, Vaasan kaupunki/Visit Vaasa, Visit Lakeus Oy, Kokkolan 
Matkailu Oy, Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, 
Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy, NLC Ferry Oy
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 40 000 euroa.

FAIR 

FAIR on kaksivuotinen hanke, jolla tuetaan alueel-
listen sähkölentojen varhaista ja tehokasta kaupal-
listamista Merenkurkun alueella.

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of 
electric Regional aviation) on ensimmäinen askel kohti kestävän 
sähkölentämisen varhaista käyttöönottoa Merenkurkun alueella.
Hanke lisää tietoa sähkölentämisestä, selvittää mahdollisuuksia ja 
kartoittaa sekä tarpeita että tarvittavia teknisiä investointeja.

Hankkeessa on laaja ja edustava joukko toimijoita, ja sitä koordinoi 
Merenkurkun neuvosto johtavana tuensaajana. Hanke pohjautuu 
alueen mittavaan valtionrajat ylittävän hankeyhteistyön historiaan. 
Hanke on linjassa E12-alueen liikennestrategian kanssa, jossa tavoi-
tellaan hiilineutraaleja kuljetuksia sekä pyritään tutkimaan alueelli-
sia itä-länsisuuntaisia lentoreittejä.

Sähkölentämisen tekninen kehitys edistyy nopeaa vauhtia. Useita 
alueellisiin lentoihin tarkoitettuja sähkölentokoneita tulee mark-
kinoille tulevan viiden vuoden kuluessa. Koska sähkölentokone ei 
tuota lentäessään kasvihuonepäästöjä, se kuuluu tulevaisuudessa 
ilmasto-tehokkaimpiin liikennemuotoihin. Samalla sähkökäyttö 
vähentää dramaattisesti polttoaine- ja huoltokustannuksia, mikä 
tarjoaa erittäin kilpailukykyiset käyttökustannukset ja sen myötä 
potentiaalia täysin uudelle aluelentojärjestelmälle.

Sähkölentämisen varhaisella käyttöönotolla Merenkurkun alueella 
voidaan vastata tehokkaasti alueen suuriin haasteisiin, esimerkik-
si väestörakenteen muutoksiin ja vahvojen kaupunkirakenteiden 
puutteeseen, pitkiin välimatkoihin ja heikkoihin itä-länsisuuntaisiin 
liikenneyhteyksiin sekä globaaliin tarpeeseen kasvihuonekaasu-
päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

FAIR on jaettu neljään osatavoitteeseen
1. Esitetään, missä alueelliset sähkölennot voitaisiin ottaa 

käyttöön Merenkurkun alueella, ja lisätään tietoa alueellisista 
vaikutuksista

2. Tutkitaan toimenpiteiden tarvetta solmupisteissä ja tutkitaan 
rahoitusvaihtoehtoja

3. Kehitetään innovatiivisia konsepteja ja liiketoimintamalleja 
tukemaan alueellisten sähkölentojen varhaista käyttöönottoa

4. Lisätään tietoisuutta / tietoa alueellisista sähkölennoista edis-
tämään kysyntää ja vauhdittamaan käyttöä

18 19



Hankeaika: 1.5.2020 – 30.6.2022
Hankebudjetti: 1 087 500 euroa
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja), Bio-
Fuel Region BFR AB, Region Västerbotten, RISE Research Institutes 
of Sweden, Umeå universitet, Vaasan yliopisto
Rahoitus: Interreg Botnia Atlantica, Region Västerbotten, Pohjan-
maan liitto, Merenkurkun neuvosto, BioFuel Region BFR AB, Vaasan 
kaupunki, KOY Kruunupyyn Lentohalli, Into Seinäjoki Oy, Lycksele 
Flygplats AB, MidtSkandia, Pohjanmaan kauppakamari, RISE Re-
search Institutes of Sweden, Skellefteå City Airport AB, Skellefteå 
Kraft AB, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Storumans Kommun-
företag AB, Swedavia Umeå Airport, Uumajan kunta, Uumajan 
yliopisto, Vaasa yliopisto, Vaasan Sähkö Oy, Vaasanseudun Kehitys 
Oy, VASEK, Västerbotten Chamber of Commerce, Örnsköldsvik 
Airport AB
Hankkeen tukijat: Air Traffic Network, BSR ACCESS, ELISE, Finavia, 
Funktionshinderrådet Umeå, Future Cleantech Solutions, Green 
Flyway, Grön Flygplats, Heart Aerospace, Helsingin sähkölentokone-
yhdistys ry, Jonair, Luftfartsverket, NEA – Nordic Network for Ele-
ctric Aviation, Umeå kommunföretag AB, Umeå Institute of Design, 
The Swedish 2030-secretariat, Transportföretagen
Lisätietoja: flyfairkvarken.com
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 32 500 euroa.

ITÄ-LÄNSISUUNTAINEN LIIKENNEVÄYLÄ

Koordinoitu strategia Botnia-Atlantica-alueen 
kehityksen vahvistamiseksi.

Kolme pohjoismaista raja-aluetta Norjan Nordlandissa, Ruotsin 
Västerbottenissa ja Västernorrlannissa sekä Suomen kolme Poh-
janmaan maakuntaa ovat monivuotisen yhteistyön kautta ymmär-
täneet, että Botnia-Atlantica-alueen kehityksen vahvistamiseksi 
entisestään tarvitaan kaikkien yhteensovitettu strategia.

Hankkeessa pyritään kuvamaan, miten hankekumppaneiden stra-
tegisia asiakirjoja tulee kehittää, priorisoida ja miten niistä tulee 
viestiä, jotta saadaan luotua hankekumppaneiden vision ja tavoittei-
den mukainen liikenne- ja kuljetusjärjestelmä.

Hankkeen päätavoite on luoda edellytykset, jotta ohjelma-alueen 
maiden välistä yhteistyötä voidaan edelleen parantaa liikenteen ja 
infrastruktuurin näkökulmasta ja jotta alue voi hyödyntää kansallisia 
ja eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja yhteisesti priorisoituhin 
tomenpiteisiin.
Lisäksi hanke pyrkii kuvamaan laajempaa maantieteellistä näkökul-
maa sekä tunnistamaan tulevan yhteistoiminnan avainkumppaneita. 

Hankkeen nimi: Det öst-västliga stråket genom Botnia Atlantica-re-
gionen i ett nationellt och europeiskt transportsystem
Hankeaika: 1.4.2019–30.3.2020
Hankebudjetti: 90 000 euroa
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja), Infra-
struktur i Umeå AB 
Vastinrahoittajat: Merenkurkun neuvosto, Vaasan kaupunki, Region 
Västerbotten, Pohjanmaan liitto
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 2 100 euroa.
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SÄHKÖKÄYTTÖISTEN LENTOKONEIDEN 
ESISELVITYS

Sähkölennot – infrastruktuuri ja alueelliset 
vaikutukset.

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 sähkölentoliiken-
teen tukemiseksi.

Hankeaika: 1.11.2019 – 29.2.2020
Hankebudjetti: 51 500 euroa
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja), Skel-
lefteå Airport Ab
Vastinrahoittajat: Region Västerbotten, Pohjanmaan liitto, Meren-
kurkun neuvosto, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Kokkola-Pietar-
saaren lentoasema, Skellefteån lentoasema, Uumajan lentoasema, 
Örnsköldsvikin lentoasema, Storumanin kunta, Lyckselen lentoasema
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 2 000 euroa.

MERENKURKUN NEUVOSTON OSARAHOITTAMAT HANKKEET, 
JOIDEN PARISSA YHDISTYS ON AKTIIVISESTI TYÖSKENNELLYT

FAMNA

FAMNA on valtionrajat ylittävä hanke, jonka tavoit-
teena on luoda laajamittainen, pysyvä ja tehokas 
toimintamalli minkkikannan hallintaan Botnia-At-
lantica-alueen uhanalaisilla alueilla.

Minkki (Neovision vision) on kotoisin Pohjois-Amerikasta oleva 
vieraslaji, joka on haitallinen Euroopan lajistolle. Minkki on yksi 
suurimmista uhista biologiseen monimuotoisuuteen ravintorikkailla 
kosteikkoalueillamme ja saaristoissamme. Minkin tehokkaan saa-
listuksen ansiosta monet Euroopan alkuperäiset lintu-, nisäkäs- ja 
sammakkolajit ovat vähentyneet tai ovat kuolemassa sukupuuttoon, 
mukaan lukien lajeja jotka esiintyvät Botnia-Atlantica alueella. 
Hankkeen päätavoitteena on luoda laajamittainen, pysyvä ja kustan-

nustehokas toimintamalli, joka perustuu uusimpaan tieteelliseen 
tietoon. Toimintamallin on tarkoitus kattaa Botnia-Atlantica alueen 
eniten uhattuja alueita saaristossa, rannikkoalueilla, tärkeimmillä 
jokisuistoilla, ja vesialueilla rannikolla jotka ovat yhdistetty kosteik-
koihin. Hankkeessa kehitettävä uusi toimintamalli tai -järjestelmä 
on matalatehoinen, laajamittainen ja pysyvä toimintamalli. Toiminta 
perustuu tehopoistoon jokaisella biologisesti mahdollisella minkki-
naaran elinalueella, joka käytännössä johtaa minkin sukupuuttoon 
niillä alueilla.

Hankkeen nimi: FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Bot-
nia-Atlantica området
Hankeaika: 1.10.2017-30.9.2020
Hankebudjetti: 1 052 233 euroa
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Hankekumppanit: Svenska Jägareförbundet (johtava tuensaaja), 
Metsähallitus, Miljödirektoratet
Vastinrahoittajat: Svenska Jägareförbundet, Metsähallitus, Miljödi-
rektoratet, Merenkurkun neuvosto, Pohjanmaan liitto ja Länsstyrel-
sen i Västerbottens län
Lisätietoja: jagareforbundet.se/vilt/invasiva-frammande-ar-
ter-1/famna/
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 20 000 euroa.
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STORYTAGGING

StoryTagging-hanke pyrkii tuomaan esiin luonto- 
ja kulttuuriperintöä etsimällä ja dokumentoimalla 
erilaisia kertomuksia ja puhaltamalla niitä henkiin 
– ehkä jopa uusilla tuotteilla.

Hankekumppanit keräävät kertomuksia, jotka lisätään digialustaan, 
jotkin tekstimuodossa, toiset äänimuodossa. Digialusta sisältää ta-
rinoita sekä digitaalisen markkinoinnin ja markkinoiden tietopankin. 
Lisäksi hanke tarjoaa taloudellista tukea niille vähälukuisille luovan 
alan toimijoille, jotka haluavat kehittää tarinoihin kytkeytyvän uuden 
tuotteen tai teoksen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, 
yritystukea saavat organisaatiot ja muut. Hankkeessa keskitytään 
yrittäjyyteen, jolla pyritään lisäämään markkinoiden ulottuvuutta. 
Tavoitteena on, että digialusta säilyy hankkeen päätyttyä voittoa 
tuottamattomana liiketoimintamallina ja että se on tarjolla NPA-oh-

jelman maantieteellisen alueen toimijoille. Digialusta kulkee nimellä 
Northword.

StoryTagging-hankkeessa on kolme päätavoitetta:
• Kerätä ja järjestää pohjoista kulttuuriperintöä välittäviä kerto-

muksia
• Auttaa luovaa alaa elävöittämään kertomuksia tuotteilla ja 

teoksilla
• Luoda digialusta, jolla pyritään laajentamaan pohjoisten luovan 

alan toimijoiden markkinaulottuvuutta

Hankeaika: 1.5.2020-30.04.2022
Hankebudjetti: 999 757.47 euroa
Päärahoittaja: Interreg Northern Periphery and Arctic Programme 
NPA
Hankekumppanit: University of the Highlands and Islands, United 
Kingdom Kenozero National Park, Russia Causeway Coast and Glens 
Heritage Trust, Northern Ireland Ulster University, Region Väster-
botten, Merenkurkun Neuvosto
Lisätietoja: storytagging.interreg-npa.eu/
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 30 000 euroa.

BSR ACCESS

Hanke edistää puhtaiden, tehokkaiden ja kestävien 
liikenneyhteyksien saatavuutta Itämeren alueella.

Merenkurkun neuvosto on yksi BSR Access -hankkeen hankekump-
paneista. BSR Access pyrkii edistämään puhtaiden, tehokkaiden 
ja multimodaalisten liikennekäytävien saatavuutta Itämeren 
alueella sekä edistämään alueen kestävää kasvua. Hanke edistää 
TEN-T-ydinkäytävien aktiivista ylikansallista suunnittelua, puhtaita 
polttoaineratkaisuja ja yhteyksiä paikallisiin liikenneverkkoihin.

Tässä Uudenmaan liiton johtamassa hankkeessa toimii kuusi 
organisaatiota Itämeren alueelta. Ne jakavat muun muassa tietoa 
ja osaamista, jota ne ovat saaneet muista hankkeistaan (hankkeet 
suluissa): 
Uudenmaan liitto (BSR Accessin johtava tuensaaja, NSB CoRe), 
Ruotsin Region Blekinge (TENTacle), Merenkurkun neuvosto (E12 
Atlantica Transport, Midway Alignment of the Bothnian Corridor ja 
MABA II), Hampurin sataman markkinointiosasto (EMMA), Ber-
liini-Brandenburgin aluesuunnitteluosasto (Scandria2Act) sekä 
Tanskan pääkaupunkiseutu (STRING Network).

Merenkurkun neuvosto vastaa hankkeen työpaketista, jossa käsi-
tellään liikennekäytävien valtionrajat ylittäviä yhteistyömuotoja. 
Verkkoseminaarista sekä alustavasta kyselystä ja kartoituksesta 
kootaan kannanotto, jossa esitellään toimivia ja suositeltavia yhteis-
työmalleja keskittyen maiden väliseen rajat ylittävään yhteistyöhön.

Hankeaika: 1.10.2018 – 30.9.2021 Hankeaikaa pidennetty pandemias-
ta johtuen 31.3.2022 saakka 
Hankebudjetti: 1 miljoona euroa
Päärahoittaja: Interreg Baltic Sea Region Programme
Hankekumppanit: Uudenmaan liitto (johtava tuensaaja), Ruot-
sin Region Blekinge, Merenkurkun neuvosto, Hampurin sataman 
markkinointiosasto, Berliini-Brandenburgin aluesuunnitteluosasto, 
Tanskan pääkaupunkiseutu
Lisätietoja: uudenmaanliitto.fi/bsraccess
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 37 875 euroa.
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TRIBORDER

Tutkimushanke valtionrajat ylittävän liikenteen 
vaikutuksista kestäviin kaupunkeihin ja kaupunki-
kehitykseen.

Kolme raja-aluekomiteaa – Merenkurkun neuvosto, Östfold-Bohus-
län ja Greater Copenhagen – on kestävien kaupunkien ja kaupun-
kikehityksen pohjoismaisen teemaryhmän työn puitteissa, ja 
yhteistyössä Nordregion kanssa käynnistänyt tutkimushankkeen 
valtionrajat ylittävien kuljetusten vaikutuksesta kestäviin kaupun-
keihin ja kaupunkikehitykseen.

Tutkimus toteutetaan kolmena raja-alueellisena case-tutkimuksena:
• Vaasan ja Uumajan välisen laivayhteyden kehittämistä
• Oslon ja Tukholman rauta-tieyhteyden nopeuttamista
• Suur-Kööpenhaminan alueen valtionrajat ylittävän joukkolii-

kennejärjestelmän parantamista

Tutkimus keskittyy raja-alueelliseen saavutettavuuteen, työpende-
löintiin, valtionrajat ylittäviin työmarkkinoihin ja integraatioon sekä 
kaupunkisuunnitteluun joukkoliikenteen näkökulmasta.

Hankeaika: 1.11.2017 – 31.12.2020
Hankebudjetti: 135 000 euroa
Rahoittaja: Pohjoismaiden ministerineuvosto
Yhteistyökumppanit: Merenkurkun neuvosto, Östfold-Bohuslän, 
Greater Copenhagen, NORDREGIO
Lisätietoja: nordregio.org/research/triborder/
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TULOSLASKELMA 01.01.2020 - 31.12.2020 2020 2019

Varsinainen toiminta

Tuotot

Toimintatuotot 13 800,00 22 450,00

Projektituotot 1 016 345,51 958 528,10

Muut projektituotot 10 562,73 0,00

Muut tulot 4 623,03 1 624,17

Summa tuotot 1 045 331,27 982 602,27

Kulut

Henkilöstökulut -328 825,13 -336 882,09

Poistot -1 698,02 -2 264,03

Muut kulut

Kalustokulut -10 555,66 -9 524,67

Muut henklilöstökulut -16 526,33 -21 064,02

Vuokrat -51 839,68 -40 887,56

Toimitila -5 845,55 -5 852,52

Markkinointi/tiedotus -11 767,94 -25 363,76

Edustus -3 054,69 -3 878,78

Matkakulut -16 148,08 -67 442,70

Konttori ja hallinto -18 210,05 -18 780,13

Ostetut palvelut -285 997,76 -172 330,97

Vakuutukset -1 809,30 -753,52

Palvelumaksut -917,19 -614,86

Toiminnan muut kulut -260 245,46 -372 586,20

Summa muut kulut -682 917,69 -739 079,69

Summa kulut -1 013 440,84 -1 078 225,81

Tuotto-/kuluylijäämä 31 890,43 -95 623,54

Varainhankinta

Tuotot

Jäsenmaksut 181 800,00 181 600,00

Summa tuotot 181 800,00 181 600,00

Summa varainhankinta 181 800,00 181 600,00

Tuotto- /kulujäämä 213 690,43 85 976,46

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Osinkotuotot 0,00 6 130,54

Korkotuotot 3 987,75 2 846,63

Summa tuotot 3 987,75 8 977,17

Kulut

Rahoitus/korkokulut -8 234,31 -7 197,86

Summa kulut -8 234,31 -7 197,86

Summa sijoitus- ja rahoitustoiminta -4 246,56 1 779,31

Tuoto-/kulujäämä 209 443,87 87 755,77

Tilikauden tulos 209 443,87 87 755,77

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 209 443,87 87 755,77
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TASE 31.12.2020 2020 2019

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 5 094,03 6 792,05

Summa aineelliset hyödykkeet 5 094,03 6 792,05

Sijoitukset

Muut osakkeet/osuudet 502 975,38 502 975,38

Summa sijoitukset 502 975,38 502 975,38

Summa pysyvät vastaavat 508 069,41 509 767,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 3393,00 3 393,00

Summa pitkäaikaiset saamiset 3 393,00 3 393,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 96 630,37 48 795,79

Muut saamiset 0,00 0,32

Siirtosaamiset 386 841,52 327 558,48

Summa lyhytaikaiset saamiset 483 471,89 376 354,59

Rahat ja pankkisaamiset 577 223,50 514 301,59

Summa vaihtuvat vastaavat 1 064 088,39 894 049,18

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 572 157,80 1 403 816,61

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Toimintapääoma 1 258 091,30 1 170 335,53

Tilikauden voitto 209 443,87 87 755,77

Summa oma pääoma 1 467 535,17 1 258 091,30

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot 0,00 56 697,86

Ostovelat 40 071,51 32 065,10

Muut velat 24 166,41 13 459,51
Siirtovelat 40 384,71 43 502,84

Summa lyhytaikainen vieras pääoma 104 622,63 145 725,31

Summa vieras pääoma 104 622,63 145 725,31

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 572 157,80 1 403 816,61
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