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VUOSIKERTOMUS
MERENKURKUN NEUVOSTO EAYY 2021



ELOISAN 
ALUEEN 
PUOLESTA
Merenkurkun neuvosto EAYY toimii puolueettoma-
na 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 EAYY PYRKII EDIS-
TÄMÄÄN JA KEHITTÄMÄÄN VAHVAA JA ELINVOI-
MASTA 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 EAYY:N 
ORGANISAATIO 
Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallitus valmistelee Merenkurkun neuvoston kokoukset ja toimii operatii-
visena johtoelimenä. Hallitus käsittelee esimerkiksi hankesuunnitelmat ja -hakemukset sekä asettaa eri 
hankkeiden 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. Aatteellinen yhdistys on hoitanut Merenkurkun 
neuvoston toimintaa vuodesta 2008 lähtien. 

MERENKURKUN NEUVOSTO EAYY:N VUO-
SIKOKOUS

Merenkurkun neuvosto muuttui yhdistyksestä vakaaksi juridiseksi 
toimielimeksi vuodenvaihteessa 2020–2021, kun Merenkurkun 
neuvosto EAYY aloitti toimintansa. Tämän myötä Merenkurkun 
neuvosto ry:n hallitus kerääntyi lopulliseen purkamiskokoukseen 
vuonna 2021.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n (eurooppalaisen alueellisen yhteis-
työn yhtymä, englanniksi EGTC, ruotsiksi EGTS) ensimmäinen vuosi-
kokous keräsi Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäsenet yhteen 28. tou-
kokuuta 2021. COVID-19 pandemian vuoksi vuosikokous järjestettiin 
etäyhteyksin. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
 
Vuoden 2021 aikana, joka oli ensimmäinen toimintavuosi Meren-
kurkun neuvosto EAYY:lle, hallitus on käynnistänyt uuden strate-
gian laatimistyön laajassa kumppanuudessa vastatakseen EAYY:n 
tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Hallitus on myös valmistellut 
valmisteluryhmiä. Yksi valmisteluryhmä on perustettu liikenne- ja 
infrastruktuurikysymyksiä varten ja kunnanjohtaja Hans Lindberg 
on valittu valmisteluryhmän puheenjohtajaksi. Hallitus on myös 
keskustellut mahdollisten uusien jäsenten kanssa ja hyväksynyt Mo i 
Ranan tarkkailijaksi Merenkurkun neuvoston hallitukseen. 

Kuvat: Hallitus vierailulla Kurikassa. 

Covidpandemia vaikutti kokousten agendaan vielä vuonna 2021 ja useimmat 

hallituskokoukset järjestettiin etäyhteyksin. Iloksemme hallitus sai tavata toisensa 

kokousten yhteydessä Uumajassa joulukuussa ja 8. lokakuuta Kurikassa. Kurikassa-

he saivat hallituskokouksen lisäksi tutustua ja oppia lisää uudesta jäsenestä Kurikan 

kaupungista. 

Kurikan kaupungin edutajina toimivat kaupunginjohtaja ja Merenkurkun neuvoston 

varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Pusan ja Kurikan kaupunginhallituksen puheenjoh-

tajan Olavi Kandolin. Hiihtolegenda ja entinen kansanedustaja Juha Mieto osallistui 

myös ohjelmaan. 
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MERENKURKUN NEUVOSTO 
EAYY:N HALLITUS 2021
Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallitukseen on vuonna 2021 
kuulunut yhdeksän jäsentä kummastakin maasta. Hallituksella on 
ollut neljä kokousta vuonna 2021; Teams-kokous 26. helmikuuta, 
Teams-kokous 28. toukokuuta, 8. lokakuuta Kurikassa ja 15. joulu-
kuuta Uumajassa. 

SUOMI
Varsinainen jäsen
Joakim Strand, Vaasan kaupunki, pj. (Tomas Häyry *)
Kaj Suomela, Pohjanmaan liitto (Mikaela Björklund *)
Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto (Antti Saartenoja* )
Stina Mattila, Kokkolan kaupunki (Jonne Sandberg *)
Hannemari Niemi, Seinäjoen kaupunki (Erkki Välimäki*)
Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto (Kajsa Kouvo*)
Anna-Kaisa Pusa, Kurikan kaupunki, vpj. (Simo Kankaanpää*)
Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta (Samuel Broman*)
Peter Boström, Pietarsaaren kaupunki (Milla Kallioinen*)

RUOTSI
Varsinainen jäsen
Lennart Holmlund, Region Västerbotten, vpj. (Tomas Marklund *)
Lilly Bäcklund, Region Västerbotten (Kristina Fredriksson *)
Mathias Sehlstedt, Region Västerbotten (Mikael Jakobsson *)
Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten, vpj. (Veronica Kerr *)
Mattias Larsson, Region Västerbotten (Robin Thörnberg *)
Per Nylén, Örnsköldsvikin kunta (Anna-Britta Åkerlind*)
Hans Lindberg, Uumajan kunta (Anders Ågren*)
Tomas Mörtsell, Storumanin kunta (Karin Malmfjord*)
Christer Rönnlund, Lyckselen kunta (Lars Olsson*)

*Varajäsen
 

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 
neljälle uudelle, äänioikeutetulle pääjäsenelle sekä kahdelle ääni-
oikeudettomalle jäsenelle. Vuonna 2021 on myönnetty kaksi uuttaa 
äänioikeudetonta jäsenyyttä. 

Merenkurkun neuvosto EAYY:n pääjäsenet (äänivaltaiset):
Region Västerbotten*
Uumajan kunta*
Örnsköldsvikin kunta*
Pohjanmaan liitto*
Etelä-Pohjanmaan liitto*
Keski-Pohjanmaan liitto*
Vaasan kaupunki*
Kokkolan kaupunki*
Seinäjoen kaupunki*
Pietarsaaren kaupunki*
Kurikan kaupunki
Mustasaaren kunta
Storumanin kunta
Lyckselen kunta

Merenkurkun neuvosto EAYY:n muut kuntajäsenet:
Vindeln
Uusikaarlepyy
Närpiö
Nordmaling

*Perustajajäsenet

6



HENKILÖSTÖ 
Merenkurkun neuvosto on pieni mutta erittäin toimintakykyi-
nen ja tehokas organisaatio. Vuonna 2021 palkattiin Fredrik Furu 
Kvarkenfestin tapahtumakoordinaattoriksi ja Ida-Maria Huuhka 
viestintäassistentiksi. Myös Veronica Bergin palkkaus Merenkurkun 
neuvoston kehityspäälliköksi 1.1.2022 alkaen, valmisteltiin vuonna 
2021. Kehityspäällikön virka sijaitsee Uumajassa.  

Johtaja Mathias Lindström
Talouspäällikkö Maria Snickars
Tiedotusvastaava Johanna Häggman
Viestintäassistentti Ida-Maria Huuhka

Hankehenkilöstö
Projektipäällikkö Marianne Sjöström
Hankejohtaja Ann-Sofi Backgren
Kvarkenfest tapahtumakoordinaattori Fredrik Furu
Neuvoa-antava asiantuntija Olav Jern
Neuvoa-antava asiantuntija Tomas Sikstöm

Toimisto Gerbyntie 18, Vaasa.
Verkkosivut: kvarken.org 

Tilintarkastajat
Varsinaisena tilintarkastajana on Benita Öling, KHT. 
Varatilintarkastajana Ernst & Young.
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Pandemia piti meitä otteessaan ja vaikeutti 
rajoja ylittävää yhteistyötä myös vuonna 
2021, mutta saimme myös uusia työkaluja 
tulevaisuutta varten ja useita ilonaiheita.

Itämeri ja Merenkurkku sai kauan odotetun, 
Vaasan ja Uumajan väliseen liikentee-
seen räätälöidyn laivansa, Aurora Botnian, 
elokuussa 2021. Oli ilo olla läsnä, kun tämä 
maailman ympäristöystävällisin laiva saa-
pui, vihittiin ja otettiin käyttöön. On myös 
suuri ilo esitellä laivan tiloja, kertoa laivan 
teknologiasta, kuinka merkittävää laivan 
rakentaminen, aina suunnittelusta teknolo-
giaan asti, on ollut Pohjoismaiselle teolli-
suudelle sekä työllisyyden että innovaatio-
kehityksen kannalta. Lisäksi yli kymmenen 
vuoden intensiivisen työn hankekumppanit, 
molemmin puolin Merenkurkkua, voivat 
ylpeänä kuvailla prosessia; kuinka yhdessä 
saavutimme tämän tuloksen varmistaak-
semme yhteistyön Merenkurkun alueella, 
vahvistaaksemme alueemme elinkeinoelä-
mää ja toimintaedellytyksiä. Samalla vah-
vistamme Pohjoismaita ja luomme jokaiselle 
alueella toimivalle mahdollisuuden aloittaa 
ja kehittää pitkäjänteistä yhteistyötä riippu-
matta siitä, onko kyseessä esimerkiksi mat-
kailu, terveydenhuoltoyhteistyö, koulutus, 
tiedonvaihto tai vapaa-aika ja harrastukset.

Laivan tilaus ja toimitus osui oikeaan aikaan 
myös alueen investointien kannalta. Yhteis-
työ laivan ympärillä on konkreettinen silmiä 

avaava esimerkki maan rajat ylittävästä 
yhteistyöhalukkuudesta ja -kyvystä ja näin 
osasyy siihen, miksi alueeseen sijoitetaan 
ja suuria suunnitelmia tehdään. Suurinves-
tointi Skellefteåssa on edennyt pitkälle ja 
ensimmäinen akkukenno valmistettiin jo 
vuonna 2021, mikä antaa toivoa tulevaisuu-
den toiminnalle täällä pohjoisessa. Kokko-
lassa ja Pietarsaaressa akkuteollisuuteen 
liittyvät yritykset ovat jo toiminnassa. 
Vaasassa, sekä yhteistyökumppaneidemme 
luona Norjassa, useita esisopimuksia on jo 
allekirjoitettu. Pohjoismainen akkuvyöhyke 
mainitaan yhä useammin, ja silloin viitataan 
juuri Merenkurkun leveysasteilla Suomes-
sa, Ruotsissa ja Norjassa muotoutuvaan 
teollisuusklusteriin. Yhteistyö on tärkeää 
myös tässä suhteessa, toimialat, jotka 
muodostuvat, luovat arvoketjun, joka hyötyy 
koordinoinnista ja me-hengestä maarajois-
ta huolimatta. 

Suurten teollisuusinvestointien myötä on 
oikea aika valmistaa aluetta myös säh-
kölentoihin. Tosiasiallisesti meillä on jo 
sähkölentoja ilmassa Merenkurkun alueella; 
Skellefteå on edelläkävijä myös tässä, ja 
pian myös Seinäjoki. Lisäksi saamme toden-
näköisesti jo syksyllä 2022 käyttöön uusia 
itä-länsi suuntaisina lentoreittejä alueella. 
Nämä ensimmäiset lennot toteutetaan 
biopolttoaineella odottaessamme suurem-
pien sähkölentojen tuloa markkinoille. Tämä 
auttaaksemme seudun yrityksiä, kartoit-
taaksemme sekä asukkaiden, että elinkei-
noelämän tarpeita ja käynnistääksemme 
muutoksen tulevaisuuden lentomatkustus-
mahdollisuuksien osalta. Yksinkertaisesti 
valmistellaksemme aluetta sähkölentoja 
varten. Sähkölentohankkeella FAIR, jota 
vetää Merenkurkun neuvosto yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, on merkittävä rooli, 
mutta myös Merenkurkun alueen yritysten 
aktiivisuus ja kiinnostus ovat merkittävässä 

roolissa.

Myös kiinteän yhteyden kartoitus Merenkur-
kun yli on ollut aiempaa ajankohtaisempi. 
Teollisuusinvestointien myötä sekä tavaroi-
den, että ihmisten kuljetustarpeet kasvavat, 
ja Ukrainakriisin myötä on nähtävissä, että 
yhteydellä on suurempi geopoliittinen mer-
kitys kuin koskaan aikaisemmin. Yhteyksillä 
Merenkurkun ylitse on oma roolinsa myös 
Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Alueemme saa elinvoimaa yhteistyön 
kautta. Jos digisiirtymä tapahtui nopeasti 
pandemian myötä, voi siirtyminen ener-
giaomavaraisuuteen ja kestäviin polttoai-
neisiin olla seurauksena Ukrainan kriisistä. 
Alueellemme rakennetaan klusteria, johon 
sisältyy prosessi mineraalien louhinnasta 
lähtien valmiiseen akkuun, ei ehkä täysin 
omavaraisesti mutta ainakin suurilta osin. 
Tämä tarkoittaa, että itä-länsi suuntaiset 
yhteydet koko alueella ja mahdollisuudet 
tavoittaa alueen teollisuudenalat ja satamat 
esimerkiksi Atlantin rannikolla, ovat tärkeitä 
ylläpitää ja kehittää.  

Aika, jossa elämme, on haastava mutta 
sisältää myös isoja mahdollisuuksia tehdä 
Merenkurkun alueesta houkuttelevimman, 
elinvoimaisimman ja turvallisimman alueen 
asua ja työskennellä. 

Joakim Strand
Hallituksen puheenjohtaja
Merenkurkun neuvosto EAYY

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

KOHTI VIELÄKIN VAHVEMPAA YHTEISTYÖTÄ
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Merenkurkun neuvostolla on takana ensimmäi-
nen toimintavuotensa EAYY-muodossa. Olemme 
tämän ensimmäisen vuoden aikana saaneet 
lukemattomia kertoja todeta, että uudelleenjär-
jestely todellakin oli oikea päätös ja sen ajoitus 
erinomainen. Pohjoismaisen yhteistyön syven-
täminen on tärkeämpää kuin koskaan etenkin 
näinä levottomina aikoina, kun lähellämme riehuu 
hirvittävä sota. Meillä on kuitenkin vielä paljon 
opittavaa EAYY-työvälineestä ja sen vaikutuk-
sista, ja meidän on löydettävä suotuisimmat 
ja sujuvimmat työskentelytavat, jotta voimme 
parhain keinoin toimia jäsenorganisaatioidemme 
ja alueen hyväksi.

Uusi organisaatiomuotomme ja sen perusta-
misprosessi ovat herättäneet suurta kiinnos-
tusta sekä Pohjoismaissa että Euroopassa. 
Perustamisprosessi, joka huipentui EAYY-sta-
tukseen 31.12.2020, näyttäytyy jo nyt parhaana 
käytäntönä ympäri Pohjoismaita ja Eurooppaa, 
mutta myös parhaillaan käynnissä oleva prosessi 
hyödyttää tulevaisuudessa organisaatioita, jotka 
päättävät muodostaa EAYY:n. Olemme uranuur-
tajia, ja avaamme uudenlaisia ovia pohjoismaisel-
le yhteistyölle.

EAYY-status vahvistaa Merenkurkun kautta 
tapahtuvaa eurooppalaista edunvalvontaa, sillä 
olemme nykyään myös EGTC Platform -yhteis-
toiminta-alustan virallinen yhteistyökumppani. 
Meidät myös kutsuttiin ja hyväksyttiin Scandria 
Alliance -yhteistyöalustan jäseneksi toimintavuo-
den aikana, minkä lisäksi Merenkurkun neuvosto 
on Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) ja Euro-

pean Straits Initiative -verkoston (ESI) jäsen. Näin 
ollen valmiutemme harjoittaa eurooppalaista 
edunvalvontaa on suuri, ja sitä on vuoden aikana 
vahvistettu entisestään.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäsenmäärä ja 
kiinnostus jäsenyyttä kohtaan kasvoivat ensim-
mäisen toimintavuoden aikana, mikä olikin eräs 
uudelleenjärjestelyn tavoitteista; pohjoismaisen 
yhteistyön laajempi ankkurointi alueellamme kai-
killa tasoilla. COVID-19-pandemian lopun häämöt-
täessä ja Merenkurkun ylpeyden, Aurora Botnian, 
käyttöönoton myötä kiinnostus pohjoismaista 
yhteistyötä kohtaan alueellamme on lisääntynyt 
merkittävästi. Tämä asettaa organisaatiollemme 
vaatimuksia, ja meidän on kyettävä vastaamaan 
alueella syntyneeseen kysyntään neuvonnalla ja 
tuella. Tästä näkökulmasta uusien työntekijöiden 
rekrytointi on ollut hyvin ajoitettu, ja kehitys-
päällikön palkkaaminen Ruotsin puolelle täyttää 
tyhjiön ja pitkäaikaisen tarpeen. Uusi resurssim-
me on otettu alueella erittäin hyvin vastaan, ja 
toivotamme Veronica Bergin lämpimästi tervetul-
leeksi Merenkurkun yhteistyöhön.

Koko Merenkurkun alueelle suunnitteilla olevat 
elinkeinoelämän suurinvestoinnit lisäävät valtio-
rajat ylittävän yhteistyön tarvetta. Merenkurkun 
neuvosto EAYY:llä on tässä tärkeä rooli, sillä 
voimme toimia alustana kaikille toimenpiteille, 
jotka vaativat valtiorajat ylittävää koordinointia. 
Alueen investoinnit nivoutuvat Euroopan pyrki-
mykseen edistää vihreää siirtymää, ja järkevällä 
koordinoinnilla voimme tehdä seudustamme, 
Merenkurkun alueesta, maailmanlaajuisen 
vihreän siirtymän johtajan. Tämä kytkeytyy myös 
uuteen Interreg Aurora -ohjelmaan, joka käyn-
nistyy vuonna 2022. Ohjelma antaa Merenkurkun 
neuvosto EAYY:lle ja sen jäsenille mahdollisuu-
den harjoittaa yhteistyötä laajemmalla alueella. 
Tämä työ on itse asiassa jo alkanut, sillä etsimme 
aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita Poh-
jois-Ruotsista ja Pohjois-Suomesta. Uudesta 
Aurora-ohjelmasta tulee kattava, mutta seisom-
me vakaalla pohjalla ja harjoitamme vakiintunutta 
yhteistyötä Merenkurkun neuvosto EAYY:n puit-

teissa. Näin ollen muodostamme houkuttelevan 
yhteistyökumppanin myös tässä ohjelmassa.

Uusi strategiamme, jonka työprosessi käynnistyi 
vuonna 2021, korostaa aktiivista osallistumis-
ta. Kaikki jäsenemme ovat osoittaneet suurta 
kiinnostusta prosessia kohtaan, ja ei-jäsenille on 
jopa myönnetty tarkkailijapaikkoja prosessin seu-
raamiseksi ja siitä oppimiseksi. Uuden strategian 
on määrä valmistua vuoden 2022 aikana.

Merenkurkun neuvosto ja Merenkurkun virallinen 
yhteistyö täyttävät 50 vuotta toimintavuonna 
2022. Ryhdyimme edeltävänä vuonna hyvissä 
ajoin suunnittelemaan Kvarkenfestiä – seudun 
suurta musiikin, kulttuurin ja ruoan täytteistä 
juhlaa. Tapahtuman taustalla on Merenkur-
kun neuvoston halu juhlia 50-vuotistaivaltaan 
yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kansanjuhla 
järjestetään 18.6.2022 Elisa Stadionilla Vaasassa. 
Alueelta puuttuu todellinen kansanjuhla, jossa 
voimme tavata toisiamme ja rakentaa kontakte-
ja, jotka kadotimme pandemian ja Merenkurkun 
laivayhteyden epävarmojen vuosien johdosta. 
Meillä on loistavat yhteistyöedellytykset uuden 
laivayhteyden ja käynnissä olevien suurinvestoin-
tien ansiosta, mutta ainoastaan ihmisten väliset 
kohtaamiset auttavat solmimaan ja vahvistamaan 
suhteita.

Me voimme tehdä alueestamme maailman 
parhaan, ja maailmanlaajuiset tapahtumat ja 
vihreä siirtymä antavat meille etulyöntiaseman. 
Meillä on uusi laiva, itä-länsisuuntaisia lentoyh-
teyksiä tulossa, EAYY-väline paikallaan, valtavia 
teollisuushankkeita vireillä ja me voimme tarjota 
turvallisia, laadukkaita ja luonnon- ja meren-
läheisiä asuinympäristöjä sekä huippuluokan 
koulutusta. Tämä on vain tuotava niiden ihmisten 
tietoon, jotka eivät asu alueella – tai edes samas-
sa maassa. Meillä on hyvät edellytykset yhdessä 
kertoa alueestamme muulle maailmalle, ja tästä 
muodostuu tulevien toimintavuosien myönteinen 
haaste. Merenkurkun alueella on tahtoa, kunnian-
himoa ja asiaankuuluvat työvälineet, mikä tekee 
meistä ainutlaatuisen. Ryhdytään siis töihin.

Eteenpäin – yhdessä!

Mathias Lindström
Johtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY

JOHTAJAN TERVEHDYS

TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ  
– JA SE ON MEIDÄN 
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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 
ministerineuvosto, osin jäsenten 
jäsenmaksut. 

MERENKURKUN NEUVOSTON 
PERUSTOIMINTA – VISIOT TODEKSI 

MERENKURKUN 
NEUVOSTON 
STRATEGIA 

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

Merenkurkun neuvosto EAYY aloitti toimin-
tansa vuodenvaihteessa 2020–2021 ja nou-
dattaa toistaiseksi Merenkurkun neuvosto 
ry:n säädöksiä. Työ Merenkurkun neuvosto 
EAYY:n uuden strategian ja toimintasuun-
nitelman eteen alkaa vuoden 2022 alussa. 
Merenkurkun neuvoston hallitus toimii 
strategiatyön työryhmänä. Tavoitteena on 
laatia vakiintunut ja hyvin toimiva strategia, 
ja luonnos strategian sisällöstä on tarkoitus 
esitellä vuosikokouksessa 2022. Rinnakkain 
tämän kanssa on tarkoitus tuottaa toiminta-
suunnitelma vuodelle 2022. Toimintasuun-
nitelman tulee olemaan se, joka ensisijai-
sesti ohjaa toimintaa kunnes uusi strategia 
hyväksytään. Vuonna 2021 toiminta noudatti 
Merenkurkun neuvosto ry:n strategiaa:

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. 
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MERENKURKUN 
NEUVOSTO EAYY

Yhdistyksestä vakaaksi juridi-
seksi toimielimeksi. Merenkur-
kun neuvosto on ottanut aske-
leen tullakseen ensimmäiseksi 
pohjoismaiseksi EAYY-alueeksi. 

EAYY, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön
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.

Mielenkiintoinen yhteistyö-
kumppani kaikista näkökulmista 
katsottuna!

Merenkurkun neuvosto EAYY rekisteröitiin 
vuonna 2020 Ruotsin Näringsdepartemen-
tetin ja Suomen työ- ja elinkeinoministeriön 

hyväksyttyä yhtymän perustamisen. Meren-
kurkun neuvosto EAYY:n perustamiskokous 
pidettiin lokakuussa 2020, ja Merenkurkun 
neuvosto EAYY aloitti toimintansa vuoden-
vaihteessa 2020–2021. Organisaatio on 
maantieteellisesti ja todennäköisesti myös 
jäsenmääränsä mukaan Euroopan suurin 
EAYY, mikä tekee meistä kiinnostavan 
yhteistyökumppanin kaikista näkökulmista 
katsottuna!

Tausta ja prosessi

Merenkurkun neuvoston vuosikokous 
teki 20. toukokuuta 2019 päätöksen, että 
Merenkurkun neuvosto ry:stä muodoste-
taan ensimmäinen täysin pohjoismainen 
EAYY alue, Merenkurkun neuvosto EAYY. 
EAYY, eurooppalaisen alueellisen yhteis-
työn yhtymä, on EU:n sisäinen ryhmittymä, 
jonka tarkoituksena on edistää valtionrajat 
ylittävää yhteistyötä. EAYY on EU:n oma 
vahva, selkeä, oikeudellinen väline raja-alu-
eellista yhteistoimintaa varten. Euroopassa 
on tällä hetkellä yli 70 EAYY:tä, useita uusia 
on suunnitteilla. 

Merenkurkun neuvoston hallitus toimi 
EAYY-prosessin valmisteluryhmänä. 

Työ Merenkurkun neuvoston säädöksien 
muuttamiseksi, jotta ne soveltuvat uuteen 
organisaatiomuotoon, alkoi syksyllä 2018 ja 
jatkui vuoteen 2021 asti. EAYY-prosessissa 
analysoitiin jäsenten tarpeisiin ja toiveisiin 
perustuvia Merenkurkun neuvoston tehtäviä 
ja tutkittiin Merenkurkun neuvosto EAYY:lle 
mahdollisia erilaisia työskentelymalleja, 
esim. valiokuntien käyttöä. Lisäksi tut-
kittiin, miten Merenkurkun alueen kunnat 
voitaisiin aiempaa tehokkaammin sitouttaa 
valtionrajat ylittävään yhteistyöhön, ja 
avataan mahdollisuus sisällyttää toimintaan 
tulevaisuudessa myös norjalaisia jäseniä. 

Merenkurkun neuvosto EAYY rekisteröitiin 
vuonna 2020 Ruotsin Näringsdepartemen-
tetin ja Suomen työ- ja elinkeinoministeriön 
hyväksyttyä yhtymän perustamisen. Meren-
kurkun neuvosto EAYY:n perustamiskokous 
pidettiin 2. lokakuuta 2020 ja rekisteröity 
yhdistys lakkautettiin tätä kokousta edel-
tävässä vuosikokouksessa. Merenkurkun 
neuvosto EAYY aloitti toimintansa vuoden-
vaihteessa 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. 
EAYY:n perustaminen antaa lisää näky-
vyyttä ja vaikutusta tärkeälle valtionrajat 
ylittävälle yhteistyölle Merenkurkun alueel-
la. 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-aluei-
den etujärjestön Association of European 
Border Regions (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.

SCANDRIA® ALLIANCE 
Scandria Corridor on maantieteellinen käy-
tävä, joka ulottuu pohjoisesta Skandinaavi-
asta, Oslon, Helsingin, Tukholman, Berliinin 
ja Wienin kautta Adrianmerelle Italiassa. 

Scandria Alliance on yhteistyöalusta 
esimerkiksi kaupungeille ja alueille, jotka 
sijaitsevat käytävän varrella. Yhteistyötä 
tehdään ilmastoälykkäiden multimodaalis-
ten liikenneratkaisujen parissa kestävän 
aluekehityksen saavuttamiseksi. Meren-
kurkun neuvosto EAYY hyväksyttiin vuonna 
2021 täysivaltaiseksi jäseneksi allianssiin. 

Jäsenyys Scandria Alliancessa tuo parem-
pia mahdollisuuksia alueellisten tarpeiden 
ja intressien edunvalvontaan EU-tasolla ja 
tarjoaa myös  luonnollisen yhteistyöalustan 
uusille hankkeille esimerkiksi CEF:n tai Itä-
meriohjelman puitteissa. Varapuheenjoh-
taja Åsa Ågren-Wikström toimii hallituksen 
edustajana Scandria Alliancen ohjausryh-
mässä.  
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MERENKURKUN 
LIIKENNE 

Syksyllä 2021 saavutettiin yli 
kymmenvuotisen intensiivisen 
työn huipentuma, kun Aurora 
Botnia -laiva lähti neitsytmat-
kalleen. Kyseessä oli 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 naapurikaupunkia. Merenkurkun 
ylittävä laivayhteys on tärkeä osa väylää, 
joka ulottuu lännestä Norjan pohjoisimmista 
satamakaupungeista itään Venäjälle ja Bal-
tiaan. Tämän reitin ylläpitäminen ja kehittä-
minen on tärkeää sen varrella vaikuttaville 
yrityksille ja sen varren asukkaille. Meren-
kurkun elinvoimainen laivayhteys hyödyttää 
myös kulttuurin, koulutuksen, terveyden- ja 
sairaanhoidon sekä hallinnon piirissä harjoi-
tettavaa rajat ylittävää yhteistyötä.

AURORA BOTNIA ON SAA-
PUNUT MERENKURKUN 
ALUEELLE
Uusi alus M/S Aurora Botnia, joka liikennöi 
Uumajan ja Vaasan välillä, vihittiin käyttöön 
keskiviikkona 25 elokuuta 2021 ja lähti neit-
sytmatkalleen 28. elokuuta. Aurora Botnia 
on tärkeä osa yhä vahvempaa infrastruk-
tuuria alueella ja kasvavaa pohjoismaista 
yhteistyötä.

ROHKEAA PÄÄTÖKSENTE-
KOA JA AJATTELUA PIT-
KÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ

Naurun ja aplodien keskellä avajaisissa 
kuului myös helpottuneita ääniä. Tämä on 
vaatinut paljon määrätietoista ja kovaa työ-
tä monella tasolla, muun muassa hankkeilta, 
jotka ovat jatkuneet vuosia aikaisemmin ja 
esimerkiksi Kvarken Linkiltä, yhtiöltä, jonka 
omistaa Uumajan kunnallisyhtiö AB ja Vaa-
san kaupunki. Mutta se tuotti tulosta; nyt 
uusi laiva on täällä ja uusi aika voi alkaa.

Hans Lindberg (S), Uumajan kunnanjohtaja 
ja hallituksen jäsen sekä Kvarken Linkissä, 
että Merenkurkun neuvostossa, oli onnelli-
nen siitä, että prosessi on näin pitkällä. 

– Tämä on ollut pitkä matka. Tämä, että 
seisomme tässä tänään, on voitto itses-
sään. Ei todellakaan ollut itsestäänsel-
vyys, että tämä onnistuisi, koska meillä oli 
aiemmin vaikeuksia löytää toimijoita, jotka 
haluaisivat hoitaa laivaliikennettä Ruotsin ja 
Suomen välillä. 
– Se johti siihen, että lopulta Uumaja muo-
dosti yhtiön Kvarken Link yhdessä Vaasan 
kanssa ja alkoi rakentaa laajaa hankerahoi-

tusta uutta laivaa silmällä pitäen. Poliit-
tisesti tämä ei aina ole ollut helppoa ja on 
vaatinut rohkeaa päätöksentekoa pitkän 
tähtäimen ajattelulla, Lindberg sanoo. 

Laiva merkitsee vähempiä päästöjä ja 
kestävää kehitystä eteenpäin. Nyt on mah-
dollista edistää tavarakuljetuksia entistä 
paremmin ja ympäristöystävällisemmin 
samalla kun alueet ja maat Ruotsi, Norja ja 
Suomi solmitaan yhteen vielä paremmin.
– Tämä on ratkaisevaa elinkeinoelämän 
kehitykselle. Nyt voimme katsoa eteenpäin 
ihan eri tavalla. Se helpottaa tavarakulje-
tuksia ja mahdollistaa kuljetukset, jotka 
vahvistavat itä-länsisuuntaisen liikenneväy-
län kehitystä, Lindberg lisää. 

POHJOISMAINEN YHTEIS-
TYÖ JOHTAA TULOKSIIN

Kun Vaasan kaupunginjohtaja ja Kvarken 
Links hallituksen puheenjohtaja Tomas Häy-
ry yhdessä vaimonsa Marja-Riitta Häyryn 
kanssa sai kunnian kastaa Aurora Botnian, 
Tomas nosti vahvasti esiin Uumajan ja Vaa-
san yhteisen vision; investoida kestävään 
infrastruktuuriin ja rakentaa rajat ylittävää 
yhteistyötä eri tasoilla:

Uusi laiva M/S Aurora Botnia, joka liikennöi Uumajan ja Vaasan välillä, vihittiin käyttöön 25.8.2021 ja lähti neitsyt-
matkalleen 28. elokuuta. Aurora Botnia on tärkeä osa vahvempaa infrastruktuuria alueella ja kasvavaa pohjois-
maista yhteistyötä. Kuva: Christoffer Björklund / Wasaline
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– Ratkaisut, joita Aurora Botnia edustaa 
ympäristöllisesti ovat tulos erinomaisesta 
yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Tässä on 
myös kyse jatkuvasta tutkimusalustasta. 
Kansanedustaja Joakim Strand (RKP), joka 
on, sekä Vaasan kaupunginhallituksen, että 
Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja, 
kehuu motivaatiota, jota on löytynyt koko 
prosessin ajan: 

– Se mitä maailma tarvitsee enemmän, 
on pohjoismaista yhteistyötä ja kunnian-
himoista asennetta teknologiaa kohtaan, 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
Rickard Carstedt, Region Västerbottenil-
ta, pitää myös parannettua ja uudistettua 
laivaliikennettä hyvin merkityksellisenä 
Västerbottenille:
– Tämä on mahtava päivä alueellemme! 
Näemme monen uuden mahdollisuuden syn-
tyvän tästä. Ennen kaikkea näemme uuden 
työmarkkinan kasvavan maiden välillä ja 
kouluttaudumme ja liikumme maiden välillä 
uusilla tavoilla. Näen selvästi myös mah-
dollisuuksia akkumateriaaliinvestoinnille, 
jossa alueemme muodostaa pohjoismaisen 
akkuvyöhykkeen. 

UUDEN POHJOISMAISEN 
YHTEISTYÖN AIKA
Avajaiset eivät pelkästään juhlineet uutta 

laivaa. Satamassa kuuluneet fanfaarit 
osoittivat kunnioitusta myös vahvaa ja kas-
vavaa pohjoismaista yhteistyötä kohtaan, 
jossa Aurora Botnia on tärkeä osa yhä vah-
vempaa infrastruktuuria ja yhtenäisempää 
aluetta. Näin ollen neitsytmatkan lauantaina 
28. elokuuta voi nähdä uuden pohjoismaisen 
yhteistyöajan alkuna.

NEITSYTMATKA JA EN-
SIMMÄINEN SAAPUMINEN 
UUMAJAAN

Lauantaiaamuna 28. elokuuta 2021, Auro-
ra Botnia nosti ankkurinsa Vaasassa ja aa-
mupäivällä laiva lipui ensimmäistä kertaa 
satamaan Holmsundissa. Kirkkaansininen 
taivas, haalea tuuli, vapaa-ajanveneet ve-
sillä ja monet odottavat matkustajat ke-
hystivät upeasti maailman ympäristöystä-
vällisimmän laivan vastaanottoa. Aurora 
Botnian vastaanotto oli historiallinen hetki 
ja merkittävä virstanpylväs sekä Uumajal-
le, että Vaasalle. Tämä oli konkreettinen 
tulos tuhansien työtuntien takana. Aurora 
Botnian avulla voimme sitoa vahvemmat 
ihmisten väliset siteet maidemme välillä. 
– Tämä on lähtölaukaisu johonkin uuteen. 
Laiva luo edellytyksiä vielä syvempään yh-
teistyöhön, jossa tavoitteena on yhteinen 
työmarkkina maidemme välillä. Se on tärkeä 

kaikille investoinneille, jotka nyt toteute-
taan alueillamme mutta myös jotta voimme 
luoda tiiviimpää yhteistyötä tutkimuksen, 
koulutuksen ja sairaanhoidon parissa, ker-
toi Joakim Strand (RKP), kansanedustaja ja 
puheenjohtaja sekä Vaasan kaupunginhal-
lituksessa, että Merenkurkun neuvostossa, 
vastaanoton yhteydessä, kun laiva saapui 
ensimmäistä kertaa Uumajan satamaan. 

M/S AURORA BOTNIA

M/S Aurora Botnia on mittatilaustyönä val-
mistettu, Uumajan ja Vaasan väliselle reitille 
tarkoitettu laiva. Se on varustettu viimei-
simmällä ympäristötekniikalla ja se kulkee 
sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla. Sisus-
tus julkisissa tiloissa ja hyteissä perustuu 
kierrätettyihin materiaaleihin. Esimerkiksi 
pöytälevyt ja tiskit ovat valmistettu kier-
rätysmuovista ja matot hyteissä ovat suu-
rilta osin valmistettu kuiduista vanhoista 
kalaverkoista. M/S Aurora Botnia ei koske 
vain Uumajaa ja Vaasaa, vaan laiva yhdis-
tää norjalaiset satamat Atlantin rannikkoa 
pitkin väylällä Baltiaan, Venäjälle, Intiaan, 
Kiinaan ja Japaniin ja koskee tällä tavalla 
koko Merenkurkun aluetta ja Pohjoismaita.

Uudelleen työstetty teksti,
alun perin Uumajan kunnan julkaisema

2021  oli vihdoin aika. M/S Aurora Botnia, joka liikennöi Uumajan ja Vaasan välillä, vihittiin käyttöön keskiviikkona 25 elokuuta 2021 ja 
lähti neitsytmatkalleen 28. elokuuta. Aurora Botnia on tärkeä osa yhä vahvempaa infrastruktuuria alueella ja kasvavaa pohjoismaista 
yhteistyötä.14 15



RAJAESTEIDEN MADALTAMINEN

Rajaeste määritellään Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan ”jokaiseksi esteeksi, joka estää, 
vaikeuttaa tai rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia toimia valtiollisten rajojen yli”. Pohjoismaiden minis-
terineuvoston tavoitteiden mukaan raja-alueiden on pyrittävä madaltamaan rajaesteitä. 

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 kaupunkikehityksen 
aluepoliittiseen teemaryhmään ja osallistuu 
aktiivisesti ryhmän kokouksiin.

MERENKURKUN NEUVOS-
TON TOIMINTA SUHTEESSA 
POHJOISMAISEEN VISIOON 
2030:

Merenkurkun neuvosto on vuoden aikana 
osallistunut Pohjoismaisen yhteistyön vision 
toteuttamistyöhön. Merenkurkun neuvoston 
osuus suhteessa visioon on seuraavanlainen: 

TAVOITE 1
Vahvistaa tutkimusta ja kehitystä sekä ratkaisu-
ja, jotka edistävät hiilineutraaliutta ja ilmaston-
muutokseen sopeutumista, muun muassa lii-
kenne-, rakennus-, elintarvike- ja energia-alalla

Merenkurkun neuvosto on yhdessä alueen 
ja Nordlandin toimijoiden kanssa aloittanut 
tutkimustyöt sähkölentokoneiden varhaisen 
käyttöönoton alueellisten vaikutusten selvit-
tämiseksi ja miten se vaikuttaa alueelliseen ja 

rajat ylittävään kehitykseen ja yhteistyöhön, 
sekä miten tämä voi nopeuttaa siirtymistä 
ympäristöystävälliseen lentämiseen ja miten 
se voi edelleen parantaa rajat ylittävää ja poh-
joismaista yhteistyötä. Tämä tehdään yhdessä 
alueen lentokenttien, alueen elinkeinoelämän 
sekä Vaasan, Uumajan ja Nord Universitetin 
kanssa. 

Sähkölentojen varhaisessa käyttöönotossa 
Merenkurkun alueella ja Pohjoismaissa on 
potentiaalia vastata nopeasti joihinkin alueen 
suurimmista haasteista, kuten väestöraken-
teen muutoksiin ja kaupungistumiseen, jotka 
vaikuttavat hyvin toimivien julkisten palve-
lujen ja osaamisen tarjontaan. Alueen pitkät 
välimatkat ja puutteelliset yhteydet itä-länsi 
suunnassa hankaloittavat rajat ylittävää yh-
teistyötä samalla kun globaali tarve vähentää 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia on erittäin 
ajankohtainen aihe. 

TAVOITE 6
Tukea tietoa ja innovointia ja parantaa kaikkien 
pohjoismaisten yritysten mahdollisuuksia 
hyödyntää täysin vihreän talouden sekä tekno-
logisen ja digitaalisen muutoksen ja kasvavan 
biotalouden tarjoamaa kehityspotentiaalia.

Luodakseen lisäarvoa sähköilmailun mahdol-
lisuuksista Merenkurkun neuvosto on yhdessä 
alueen toimijoiden kanssa aloittanut innovatii-
visten prosessien selvityksen, jolla vahvis-

tetaan innovaatioiden kysyntää ja kehitystä 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Prosessit 
perustuvat kehitettävään tietoon, tunnistavat 
toimenpiteet ja osaamisen. Innovatiivisen 
prosessin tulos on toimenpiteiden/ konsep-
tien jalostus, joka vahvistaa tunnistettuja 
solmupisteitä, esim. lentokentät, soveltamiset 
aktiiviseen yhteistyöhön yhteiskunnan eri 
sektoreilla, muun muassa terveydenhoito, 
koulutus ja matkailuala sekä liikeideat ja palve-
lut sähkölentojen toteuttamiseen.

Merenkurkun neuvosto on yhdessä alueen toi-
mijoiden kanssa työskennellyt sähkölentojen 
osaamisverkoston luomiseksi, jota käytetään 
tiedonhankintaan, laadunvalvontaan, kontak-
tiverkostoihin ja tiedon levittämiseen. Sitä mu-
kaan kun uusia osaamistarpeita tunnistetaan, 
asiaankuuluvia toimijoita kutsutaan mukaan 
osaamisverkostoon. Tähän liittyy innovaa-
tioprosessi yhteiskunnalliseen kehitykseen, 
jonka tavoitteena on kehittää palveluita, 
suunnitteluratkaisuja ja liiketoimintajärjes-
tetlyjä, jotka tukevat ja lisäävät sähkölentojen 
kaupallistamista alueella. Tulokset, kuten 
markkina-analyysi, reittiverkostoanalyysi, 
ilmailun yhteiskunnallisten vaikutusten tunte-
mus ja toteutusohjeissa esitetyt toimenpiteet 
ovat tärkeitä perusedellytyksiä, jotta innovaa-
tioprosessi tuottaa alueen tarpeiden mukaisia 
tuloksia eri osa-alueilla (esim. terveydenhuol-
to, koulutus, matkailuala, yritysyhteistyö jne.).  
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TAVOITE 7
Kehittää saamista ja hyvin toimivia työmark-
kinoita, jotka vastaavat vihreän talouden ja 
digitaalisen kehityksen asettamiin vaatimuksi-
in sekä tukevat vapaata liikkuvuutta Pohjois-
maiden välillä.

Covid-19 pandemialla on ollut erittäin negatii-
visia seurauksia rajat ylittävälle yhteistyölle, 
varsinkin kun kansalliset viranomaiset ovat 
suhtautuneet täysin ymmärtämättömäs-
ti raja-alueiden toimintatapoihin. Myös 
Merenkurkun alueella on laajat rajat ylittävät 
työmarkkinat, jotka koskettavat sekä julkista 
sektoria, että sitä suurta määrää yrityksiä, 
jotka työskentelevät yli rajojen. Uusi lai-
va Aurora Botnia helpottaa rajat ylittäviä 
työmarkkinoita. Merenkurkun neuvosto on 
vuoden aikana työskennellyt liikkuvuuden, 
vastavuoroisen ja yhdenmukaisen ammatil-
lisen ja koulutuspätevyyden sekä elinikäisen 
oppimisen edistämiseksi tulevaisuuden osaa-
mista varten. Tässä työssä on mukana useita 
oppilaitoksia ja yliopistoja.

Pohjoismaisen ministerineuvoston toi-
mintasuunnitelman tavoitteen numero 
kuuden alla, on yhtenä painopistealueena 
taide- ja kulttuuriyhteistyö, joka on myös 
painopisteenä Merenkurkun neuvosto EAYY:n 
työssä, joka konkretisoituu Merenkurkun 
alueen vahvojen rajat ylittävien kulttuuriver-
kostojen kautta.

TAVOITE 10

Pyrkiä osallistamaan kaikki Pohjoismaiden 
asukkaat vihreään talouteen ja digitaaliseen 
kehitykseen, hyödyntämään niiden sisältämän 
potentiaalin ja ehkäisemään yhteiskunnan 
eriarvoisuuden lisääntymistä muutoksen 
seurauksena.

Merenkurkun alueen rajat ylittävä yhteistyö 
on pohjimmiltaan kansainvälistä yhteistyötä, 
jota vahvistaa se, että Merenkurkun neu-
vosto EAYY:n muodostaa julkisoikeudelli-
set järjestöt, kuten Region Västerbotten, 
Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, 
Keski-Pohjanmaan liitto ja alueen suurimmat 
kaupungit ja kunnat, joilla kaikilla on yhtei-
nen vastuu kehityksestä. Vihreä siirtymä on 
toistuva teema kaikkien näiden osapuolten 
toimeksiannossa ja työssä. Valitettavasti cov-
id-19 on jo pitkään vaikeuttanut rajat ylittävää 
yhteistyötä, minkä vuoksi raja-alueille ja rajat 
ylittävälle yhteistyölle on jatkossa annettava 

vahvempi rooli pohjoismaisessa yhteistyössä.

TAVOITE 11
Antaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskun-
nalle, erityisesti lapsille ja nuorille, vahvem-
man äänen ja osallisuuden pohjoismaisessa 
yhteistyössä, ja lisää heidän tietojaan naapuri-
maiden kielistä ja kulttuureista. 

Merenkurkun neuvosto EAYY luo strate-
giatyössään edellytykset vahvalle rajat 
ylittävälle kansalaisyhteiskunnan verkos-
tolle, jossa painotetaan selkeästi kielen ja 
kulttuurin ymmärtämistä. Merenkurkun 
neuvosto EAYY työskentelee koko ajan 
sekä suomeksi, että ruotsiksi ja käytössä 
on muun muassa tulkkausjärjestelmä, 
joka helpottaa kielen ymmärtämistä niissä 
tilanteissa, joissa tulkkaus voi helpottaa 
yhteydenpitoa ja keskusteluja.

TAVOITE 12

Säilyttää Pohjolassa vallitsevaa luottamusta ja 
yhteenkuuluvuutta, yhteisiä arvoja ja pohjois-
maista yhtenäisyyttä ja pitää sen keskiössä 
kulttuuria, demokratiaa, tasa-arvoa, osallista-
mista, syrjimättömyyttä ja sananvapautta. 

Merenkurkun neuvosto EAYY:n muodosta-
minen vuoden aikana on ollut suuri askel 
Merenkurkun alueelle rajat ylittävän luot-
tamuksen ja yhteenkuuluvuuden ylläpitämi-
seksi tässä osassa pohjoismaita. Ryhmitty-
mäsopimuksen solmimisen myötä jäsenet 
ovat sitoutuneet yhteistyöhön, joka pe-
rustuu aidosti yhteisiin arvoihin ja pohjois-
maiseen yhteisöön keskittyen kulttuuriin, 
demokratiaan, tasa-arvoon, osallisuuteen, 
syrjimättömyyteen ja sananvapauteen.

MUUTA:

Näiden mainittujen toimenpiteiden lisäksi 
Pohjoismainen Visio 2030 otetaan myös 
huomioon kaikissa muissa toimissa ja 
hankkeissa, joissa Merenkurkun neuvosto 
on mukana. Jos Pohjoismaista todellakin 
tulee maailman kestävin ja integroiduin 
alue vuoteen 2030 mennessä, raja-alueilla 
tarvitaan aktiivisia toimia. Raja-alueilla on 
tahtoa, kunnianhimoa ja asiantuntemusta 
edistääkseen tämän tavoitteen saavutta-
mista ja siten sekä Pohjoismaiden neuvos-

ton, että Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tulisi vahvistaa raja-alueiden toimintaa ja 
rahoitusta. Näillä raja-alueilla yhteistyö 
tapahtuu ”oikeasti” ja toiminta on erittäin 
kustannustehokasta, koska rajakomiteat 
käyttävät yhdistelmää pohjoismaisesta, 
alueellisesta, kunnallisesta ja EU-rahoituk-
sesta. Joskus myös yksityistä rahoitusta. 
Visiot ilman käytännön toimia jäävät usein 
pelkiksi visioiksi mutta jos visiota tuetaan 
käytännön ponnisteluilla ja rahoituksella, 
siitä tulee tavoite, joka voidaan saavuttaa.

TIEDOTTAMINEN JA NÄKY-
VYYS

Ison määrän kokousten ja seminaarien, jotka 
vuoden 2021 aikana ovat suurimmaksi osin 
pidetty etänä, yhteydessä jaettavan tiedon 
lisäksi tiedotustoimintamme ydin muo-
dostuu verkkosivusta kvarken.org, tiedotus-
materiaalista sekä artikkeleista, uutisista 
ja lehdistötiedotteista, joita julkaistaan 
kvarken.org-verkkosivustolla. Näitä jaetaan 
uutiskirjeissä ja Merenkurkun neuvoston 
Facebook-sivulla ja LinkedInissä, joskus 
myös sähköpostin välityksellä. Tämän lisäksi 
Merenkurkun neuvoston hankkeissa laaditaan 
erilaista materiaalia. Merenkurkun neuvoston 
rooli käy näissä kaikissa ilmi.

Vuonna 2021 Merenkurkun neuvosto on työs-
kennellyt ennen vuodenvaihdetta 2020–2021 
käyttöön otetun uuden materiaalin ja uusien 
työkalujen kanssa; uusi graafinen ilme, uusi 
verkkosivusto ja uusi uutiskirje. 

Vuoden 2021 aikana Merenkurkun neuvosto 
on julkaissut kaksi uutiskirjettä ja lisäksi 
useita infokirjeitä Destination Kvarken 
hankkeesta. Merenkurkun neuvoston 
uutiskirje on sisältänyt laajasti materiaalia 
toiminnasta, organisaatiomuutoksesta, 
hankkeista ja hanketuloksista. Tämän lisäk-
si hankkeista on lähetetty useita kutsuja.
Vuoden 2021 lopussa uutiskirjeen tilaajia 
oli 900 ja Facebookissa seuraajia oli 1465. 
Merenkurkun neuvosto on saanut näky-
vyyttä useissa medioissa molemmin puolin 
Merenkurkkua koskien esim. organisaatio-
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muutosta, sähkölentohanketta FAIR ja en-
nen kaikkea Merenkurkun kiinteän yhteyden 
sekä akkutehtaan ja akkuvalmistukseen 
liittyvien uusien teollisuusinvestointien 
keskustelujen yhteydessä.

Vuonna 2021 verkkosivuillamme  
kvarken.org vieraili 15 809 kävijää, mikä on 
19 % enemmän kuin 2020. Käynnit kestivät 
keskimäärin 2 minuuttia ja 22 sekuntia mikä 
on 3 sekunnin lisäys edelliseen vuoteen 
verrattuna. Sivunäyttöjä oli 61 920, mikä 
oli melkein 39 % lisäys ja vierailijat kävivät 
keskimäärin 2,75 sivulla per vierailu.

KÄVIJÖITÄ KIINNOSTIVAT 
ERITYISESTI
Aloitussivulla kvarken.org oli 10 097 näyttöä. 
Mutta myös hankesivu FAIR ja sivut, joilla on 
tietoa silloista ja tunneleista Euroopassa, 
sivu työskentele meillä, sivu jossa yleistä 
informaatiota organisaatiosta, hanke-
sivu, uutissivu, ota yhteyttä ja sivu Aurora 
Botniasta ovat saaneet jopa 3008 vierailijaa 
per sivu.

VUONNA 2021 VERKKOSI-
VUILLAMME KVARKEN.ORG 
VIERAILI 15 809 KÄVIJÄÄ, 
MIKÄ ON 19 % ENEMMÄN 

KUIN 2020. SIVUNÄYTTÖJÄ 
OLI 61 920, MIKÄ OLI MEL-

KEIN 39 % LISÄYS.
VIERAILIJAT KÄVIVÄT KES-

KIMÄÄRIN 2,75 SIVULLA PER 
VIERAILU.
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Tom Einar Jensen, norjalaisen FREYR Batteryn toimitusjohtaja, osallistui Wasa Future Festivaliin etäyhteydellä Oslosta. Hän selitti uusien suunniteltujen 
tehtaiden taustalla olevia strategioita ja totesi, että ”vihreä siirtymä on nousussa” – akkuvyöhykkeestä tulee Jensenin mukaan maailmanlaajuinen kiertotalouden 
keskus. 

TILAISUUKSIEN
JÄRJESTÄMINEN
Covid-19 on suuresti vaikeuttanut tilai-
suuksien järjestämistä myös vuoden 2021 
aikana. Myös yhteistoiminta sekä mahdol-
lisuus solmia ja kehittää jo luotuja kontak-
teja ovat kärsineet pandemiasta ja siihen 
liittyvistä ohjeistuksista ja rajoituksista. 
Tästä huolimatta Merenkurkun neuvosto on 
järjestänyt hybriditapahtuma Wasa Future 
Festivalin, keskustelutilaisuuden, joka näy-
tettiin suorana lähetyksenä ja tämän lisäksi 
hankkeemme ovat järjestäneet useita täysin 
digitaalisia työkokouksia, tiedotustilaisuuk-
sia ja koulutuksia.

Wasa Future Festival järjestettiin hybridi-
tapahtumana. Hybridimuoto on merkinnyt 
sekä läsnäoloa paikan päällä, että mahdol-
lisuutta osallistua etänä suorien lähetys-
ten ansiosta mutta myös mahdollisuutta 
katsoa tapahtuma jälkikäteen tallennuksen 
ansiosta.

Wasa Future Festivalin tapahtuman järjes-

tivät Merenkurkun neuvoston sähkölento-
hanke FAIR sekä hankkeet Nordic Battery 
Belt Logistics ja Kiinteä yhteys, vain kaksi 
päivää sen jälkeen, kun ilmoitettiin, että 
norjalainen FREYR Battery, joka rakentaa 
viisi akkutehdasta Mo i Ranaan, on myös 
asettumassa Vaasaan. Tapahtuma herätti 
kiinnostusta norjalaisen FREYR Batteryn 
toimitusjohtajan Einar Jensensin osallis-
tuessa videolinkin kautta Oslosta.

Tapahtuman aikana esiteltiin myös säh-
kölentohanke FAIR:ssa siihen asti tuotet-
tuja tuloksia; mitä teknologian varhaiselta 
toteuttajalta vaaditaan, mitkä edellytykset 
meillä Merenkurkun alueella on ja miten 
politiikka voi nopeuttaa vihreää siirtymää 
lentoliikenteen osalta.

Mutta myös alueen uusimmat yhteistyö- 
hankkeet, Nordic Battery Belt Logistics ja 
Fixed Link, esiteltiin. Näin ollen keskustelti-
in teollisuuden ja yhteiskunnan kehittämi-
sestä akkutehdaslaitosten johdosta koko 
Merenkurkun alueella, yhteistyöstä, tarpeis-
ta ja työkaluista. Myös keskustelu Merenkur-

kun ylittävästä kiinteästä yhteydestä jatkui; 
realiteetit, mahdollisuudet ja näkymät.

Riitta Björkenheim, Tomas Häyry ja Richard Carstedt iloitsevat norjalaisen FREYR Batteryn ja Vaasan 
kaupungin aiesopimuksesta. Pohjoismaisesta akkuvyöhykkeestä tulee totta, ja nyt vaaditaan sekä 
rohkeutta että yhteistyötä houkuttelemaan tänne tarvittava työvoima – ja pysäyttämään oma aivovienti.
Kuva: Anna Sand / bySand

Lars Westin Uumajan yliopistosta sekä Helka 
Kalliomäki ja Antti Mäenpää Vaasan yliopistosta ovat 
olleet mukana FAIR-hankkeen ensimmäisen työpake-
tin teossa ja esittelivät johtopäätöksensä Wasa Future 
Festivalilla. Kuva: Anna Sand/ bySand 
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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. 2021 käynnissä neljä omaa han-
ketta; matkailun kehityshanke Destination Kvarken, innovaatiohanke 
sähkölentämisestä FAIR sekä liikennehankkeet Nordic Battery Belt 
Logistics ja Kiinteä yhteys. Näiden lisäksi Merenkurkun neuvosto on 
ollut mukana rahoittamassa ja toiminut aktiivisesti kahdessa, toisen 
osapuolen omistamassa hankkeessa BSR Access ja StoryTagging. 

DESTINATION KVARKEN

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

Hankkeessa Destination Kvarken (markkinointinimi Kvarken Desti-
nations) autetaan matkailuelinkeinon parissa toimivia vientikelpoi-
sia pk-yrityksiä saavuttamaan uusia, yrityksen kasvuun johtavia ja 
sen kilpailukykyä parantavia markkinoita. Päätavoitteena on lisätä 
kohteen ohjelmatarjontaansa sisällyttävien matkanjärjestäjien 

Kesäyö Umeälvenillä. Kuva: Lola Akinmade Akerstrom / Kvarken Destina-
tions Contentbank.

määrää. Hankkeessa halutaan myös herättää median kiinnostus 
matkakohdetta kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi. Kestävä matkailu 
ja tasa-arvoisuus ovat hankkeessa tärkeitä arvoja. Hankkeessa 
painotetaan Hanken Svenska handelshögskolanin osallistumisen 
myötä voimakkaasti alueen matkailualan digitalisaatiota, tutkimus-
ta 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-
sanseudun Kehitys Oy VASEK, Hanken Svenska handelshögskolan, 
Uumajan kunta, Visit Umeå AB, Höga Kusten Destinationsutveckling 
AB
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Skuleskogenin kansallispuisto. Kuva: Lola Akinmade Akerstrom / Kvarken 
Destinations Contentbank

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 Ab Oy
Lisätietoja: kvarkendestinations.com
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-hankkeen 
maantiede sisältää Merenkurkun alueen lisäksi myös Nordlandin 
läänin Norjassa. 

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.
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Hankeaika: 1.5.2020 – 30.6.2022, hankeaikaa pidennetty laajenne-
tusta kumppanuudesta ja hankealueesta johtuen 31.10.2022 saakka.
Hankebudjetti: 1 338 000 euroa, lisäys suuremman kumppanuuden 
johdosta.
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, MidtSkandia, Nord 
Universitet
Rahoitus: Interreg Botnia Atlantica | Region Västerbotten | Poh-
janmaan liitto | Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja) | BioFuel 
Region BFR AB | Vaasan kaupunki | KOY Kruunupyyn Lentohalli | Into 
Seinäjoki Oy | Lycksele Airport AB | Pohjanmaan kauppakamari | RISE 
Research Institutes of Sweden | Skellefteå City Airport AB | Skellef-
teå Kraft AB | Etelä-Pohjanmaan kauppakamari | Storumans Kom-
munföretag AB | Swedavia Umeå Airport | Uumajan kunta | Uumajan 
yliopisto | Vaasa yliopisto | Vaasan Sähkö Oy | Vaasanseudun Kehitys 
Oy, VASEK | Västerbotten Chamber of Commerce | Örnsköldsvik 
Airport AB | Nord Universitet | MidtSkandia | Nordland Fylkeskommu-
ne | Brønnøy kommune | Alstahaug kommune | Helgeland Regionråd | 
Indre Helgeland Regionråd | Rana Utvikling | 
Hankkeen tukijat: Air Traffic Network | BSR ACCESS | ELISE | Finavia 
| Funktionshinderrådet Umeå | Future Cleantech Solutions | Green 
Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsingin sähkölento-
koneyhdistys ry | Jonair | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network 
for Electric Aviation | Umeå kommunföretag AB | Umeå Institute of 
Design | The Swedish 2030-secretariat | Transportföretagen | Avinor
Lisätietoja: flyfairkvarken.com
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 32 500 euroa.

NORDIC BATTERY BELT LOGISTICS

Hankkeessa keskitytään Merenkurkun alueelle 
suunniteltavien akkutehtaiden logistiikkavirtoihin.

Nordic Battery Belt Logistics -hankkeessa laaditaan strategia, jonka 
tarkoituksena on edistää kestäviä ja kustannustehokkaita kuljetuk-
sia alueella valtionrajat ylittävästä näkökulmasta. Pyrkimyksenä on 
saada parempi käsitys siitä, millaisia uusia logistiikkavirtoja alueelle 
voi kehittyä suunnitteilla olevien akkutehtaiden seurauksena. Kyse 
on siis sekä inventoinnista että strategiasta, joiden avulla alueen 
logistiikkatarjontaa ja infrastruktuuria voidaan parantaa Nordic Bat-
tery Belt -akkuklusterin kehittämisen tukemiseksi.

Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja), Vaa-
sanseudun Kehitys Oy VASEK, Skellefteån kunta, Kokkolanseudun 
Kehitys Oy KOSEK, Rana utvikling
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Vastinrahoittajat: Merenkurkun neuvosto, Vaasanseudun Kehitys 
Oy VASEK, Skellefteån kunta, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK
Hankeaika: 1.5.2021–31.10.2022
Hankebudjetti: 300 000 euroa
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 7 000 euroa.

Sähkölento jo todellisuutta Merenkurkun alueella!
Marraskuussa 2021 FAIR vieraili Skellefteån lentokentällä ja Green Flight Acade-
myssa opinto- ja tulosesittelymatkan yhteydessä.
1 MW:n latauskapasiteetin, paikan päällä olevien Pipistrel-sähkölentokoneiden ja 
kestävän lentoakatemian myötä Skellefteå on edelläkävijä sähköilmailun alalla.
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TOISEN OSAPUOLEN OMISTAMAT HANKKEET JOITA MERENKURKUN NEUVOSTO ON  
OLLUT MUKANA RAHOITTAMASSA

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, yri-
tystukea 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
Hankekumppanit: Robert Gordon University (johtava tuensaaja) | 
University of the Highlands and Islands | Kenozero National Park | 
Causeway Coast and Glens Heritage Trust | Ulster University | Region 
Västerbotten | Merenkurkun neuvosto
Päärahoittaja: Interreg Northern Periphery and Arctic Programme 
NPA
Hankeaika: 1.5.2020-31.12.2022
Hankebudjetti: 999 757,47 euroa
Lisätietoja: storytagging.interreg-npa.eu/
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 30 000 euroa.

KIINTEÄ YHTEYS

Merenkurkun sillan edellytykset - kokonaisvaltai-
nen vaikutustenarviointi ja liiketoimintaehdotusten 
tarkastelu.

Hankkeessa luodaan päätöksenteko-ohjeita, joita voidaan käyt-
tää perustana pitkäjänteiselle ja valtionrajat ylittävälle (itä-länsi) 
strategialle/linjaukselle siitä, miten kiinteää yhteyttä edistetään 
tulevaisuudessa.

Hanke koostuu kahdesta osasta:
• Kokonaisvaltainen vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi 

sisältää laadunvarmistuksen hankkeen sosioekonomisista 
seurauksista sekä yleisluontoisen ympäristöarvioinnin ehdo-
tetuista vaihtoehtoisista reiteistä.

• Liiketoimintaehdotusten tarkastelu. Liiketoimintaehdotukset 
ovat luonteeltaan monimutkaisia, ja niiden sisällön analysoimi-
seksi ja ehdotusten toteutettavuuden arvioimiseksi vaaditaan 
asiantuntemusta ja lisäselvityksiä.

Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja), Blå 
vägen yhdistys Ruotsissa

Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica 
Hankkeen tukijoihin kuuluvat lisäksi: Meridiam, Etgar Al Engine-
ering ja Green Carbon Recovery
Hankeaika: 1.5.2021 – 31.10.2022
Hankebudjetti: 215 000 euroa
Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoi-
tusosuus on 14 875 euroa.

22 2322



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 pande-
miasta johtuen 30.6.2022 saakka. 
Hankebudjetti: 1 miljoonaa 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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TULOSLASKELMA 01.01.2021 - 31.12.2021 2021 2020

Varsinainen toiminta

Tuotot

Toimintatuotot 19 650,00 13 800,00

Projektituotot 973 187,54 1 016 345,51

Muut projektituotot 94 500,00 10 562,73

Muut tulot 940,65 4 623,03

Summa tuotot 1 088 278,19 1 045 331,27

Kulut

Henkilöstökulut -375 348,42 -328 825,13

Poistot -1 273,52 -1 698,02

Muut kulut

Kalustokulut -8 517,03 -10 555,66

Muut henklilöstökulut -30 600,06 -16 526,33

Kulukorvaukset -120,00

Vuokrat -65 234,70 -51 839,68

Toimitila -7 002,43 -5 845,55

Markkinointi/tiedotus -29 893,96 -11 767,94

Edustus -4 630,87 -3 054,69

Matkakulut -36 936,83 -16 148,08

Konttori ja hallinto -28 856,35 -18 210,05

Ostetut palvelut -446 667,48 -285 997,76

Vakuutukset -2 504,15 -1809,30

Palvelumaksut -820,31 -917,19

Toiminnan muut kulut -250 026,11 -260 245,46

Summa muut kulut -911 810,28 -682 917,69

Summa kulut -1 288 432,22 -1 013 440,84

Tuotto-/kuluylijäämä -200 154,03 31 890,43

Varainhankinta

Tuotot

Jäsenmaksut 298 600,00 181 800,00

Summa tuotot 298 600,00 181 800,00

Summa varainhankinta 298 600,00 181 800,00

Tuotto- /kulujäämä 98 445,97 213 690,43

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Osinkotuotot 15 035,07 0,00

Korkotuotot 2 017,21 3 987,75

Summa tuotot 17 052,28 3 987,75

Kulut

Rahoitus/korkokulut -7 551,77 -8 234,31

Summa kulut -7 551,77 -8 234,31

Summa sijoitus- ja rahoitustoiminta 9 500,51 -4 246,56

Tuoto-/kulujäämä 107 946,48 209 443,87

Tilikauden tulos 107 946,48 209 443,87

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 107 946,48 209 443,87
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TASE 31.12.2021 2021 2020

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 3 820,51 5 094,03

Summa aineelliset hyödykkeet 3 820,51 5 094,03

Sijoitukset

Muut osakkeet/osuudet 789 567,38 502 975,38

Summa sijoitukset 789 567,38 508 069,41

Summa pysyvät vastaavat 793 387,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 3 393,00 3393,00

Summa pitkäaikaiset saamiset 3 393,00 3 393,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 28 983,39 96 630,37

Muut saamiset 145,55 0,00

Siirtosaamiset 617 538,71 386 841,52

Summa lyhytaikaiset saamiset 646 667,65 483 471,89

Rahat ja pankkisaamiset 255 170,46 577 223,50

Summa vaihtuvat vastaavat 905 231,11 1 064 088,39

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 698 619,00 1 572 157,80

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Toimintapääoma 1 467 535,17 1 258 091,30

Tilikauden voitto 107 946,48 209 443,87

Summa oma pääoma 1 575 481,65 1 467 535,17

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot 0,00 0,00

Ostovelat 47 201,96 40 071,51

Muut velat 21 879,59 24 166,41
Siirtovelat 54 055,80 40 384,71

Summa lyhytaikainen vieras pääoma 123 137,35 104 622,63

Summa vieras pääoma 123 137,35 104 622,63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 698 619,00 1 572 157,80
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