
   

 

 

 
 
 
Wilenius båtvarv ry:n ja Wileniuksen perinnetelakan toimintaa tukevat 
kirjeet, suositukset ja kannanotot 2019-2022: 
 

- Museovirasto lausunto 14.9.2022 
- Porvoon museo tukikirje Porvoon museo tukikirje 15.9.2022 
- Suomen Puuveneilijät ry suosituskirje 24.04.2022 
- Hamarin purjehtijat ry. tukikirje 9.6.2022 
- Merikeskus Forum Marinum tukikirje 28.8.2019 
- Borgå Segelsällskap BSS tukikirje 27.8.2019 
- Borgå Navigationsklubb BNK tukikirje 28.8.2019 
- 8mR-liitto tukikirje 27.8.2019 
- 6mR-liitto tukikirje 26.8.2019 
- Borgå Ådal tukikirje 25.8.2019 
- Meripartio Porvoon Pooki tukikirje 29.8.2019 
- Porvoon Kipparit tukikirje 26.8.2019 
- Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander tukikirje 30.8.2019 
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6XRPHQ�3XXYHQHLOLM¦W�U\��_ ZZZ�VXRPHQSXXYHQHLOLMDW�Ć

$UYRLVDW�3RUYRRQ�NDXSXQJLQ�HGXVWDMDW�

:LOHQLXV�%§WYDUY�U\�Q�DNWLLYLW�S\\VLY¦W�\KGLVW\NVHOW¦PPH�W¦W¦�VXRVLWXVNLUMHWW¦�MD�HULWW¦LQ�PLHOHOO¦QL�VHOODLVHQ

KHLOOH�\KGLVW\NVHPPH�SXROHVWD�NLUMRLWLQ�

6XRPHQ�3XXYHQHLOLM¦W�U\�RQ�6XRPHQ�VXXULQ�SXXYHQHLO\Q�MD�SXXYHQHLOLM¸LGHQ�\KGLVW\V��<KGLVW\NVHPPH

SHUXVWHWWLLQ����YXRWWD�VLWWHQ�MD�M¦VHQL¦�\KGLVW\NVHVV¦PPH�RQ�W¦OO¦�KHWNHOO¦�MR�\OL������2OHPPH�DNWLLYLQHQ

DVLDOOLVHQ�MD�DMDQPXNDLVHQ�SXXYHQHHQ�KRLWRWDLGRQ�OHYLWW¦PLVHVV¦��M¦UMHVW¦PPH�SXXYHQHHQ�KRLWRNXUVVHMD�

SXXYHQHLO\WDSDKWXPLD�MD�MXONDLVHPPH�3XXSDDWWL�M¦VHQOHKWH¦��7HHPPH�DNWLLYLVWD�\KWHLVW\¸W¦�YHQHYHLVW¦MLHQ�

0XVHRYLUDVWRQ�MD�SXXYHQHWHODNRLGHQ��NXWHQ�:LOHQLXNVHQ�YHQHWHODNDQ�NDQVVD�

6XRPHQ�PRQLVDWDYXRWLQHQ�SXXYHQHNXOWWXXUL�NHVWL�������OXNXMHQ�PXRYLYHQHYDOODQNXPRXNVHQ�MD�HO¦¦�Q\W

XXWWD�UHQHVVDQVVLDDQ��.ODVVLQHQ�SXLQHQ�SXUMHYHQH�RQ�HVWHWLLNDQ�WDLGRQQ¦\WH�MD�Q\N\DMDVVD�P\¸V

HNRORJLVXXGHQ�LOPHQW\P¦���0RQL�6XRPHVVD�SXUMHKWLYD�NODVVLQHQ�SXXYHQH�RQ�V\QW\Q\W�:LOHQLXNVHQ

YHLVW¦P¸OO¦��9HLVW¦P¸�QRXVL�\NN¸VVLMDOOH�KXYLYHQHLGHQ�YDOPLVWDMDQD��NXQ�PDLQHLNDV�7XUXQ�9HQHYHLVW¦P¸

DONRL�KLLSXD����OXYXOOD��:LOHQLXNVHQ�WHODNND�RQ�HGHOOHHQ�WRLPLQQDVVD��NHVNLWW\HQ�HQVLVLMDLVHVWL�WHODNDOOD

UDNHQQHWWXMHQ�SXXYHQHLGHQ�NXQQRVWXVW¸LKLQ�MD�\OO¦SLWRRQ��7¦K¦Q�S¦LY¦¦Q�PHQQHVV¦�:LOHQLXNVHOOD�RQ

UDNHQQHWWX�QRLQ�����YHQHWW¦�����MDONDLVHVWD�PHULULVWHLOLM¦VW¦�3XROXVWXVYRLPLHQ�YDQHULYHQHLVLLQ��9XRQQD

�����0XVHRYLUDVWR�P\¸QVL�WHODNDOOH��������HXURQ�DSXUDKDQ�WHODNDQ�NRQHLGHQ�NXQQRVWXNVHHQ�

.RWNDVVD�RQ�PHULNHVNXV�9HOODPR�MD�6DSRNDQ�SXXYHQHODLWXUL��7XUXVVD�RQ�)RUXP�0DULQXP�MD��ER�%§WYDUĆQ

SHULQQHWW¦�MDWNDYD�5XLVVDORQ�7HODNND��+HOVLQJLVV¦�RQ�/LQGJUHQLQ�SXXYHQHWHODNND�MD�+66�Q�NODVVLNNRODLWXUL�

0HULNDXSXQNL�3RUYRROOD�RQ�\KW¦�ULNDV�SXXYHQHLO\Q�KLVWRULD��MRKRQ�YXRGHVWD������O¦KWLHQ�RQ�NXXOXQXW

:LOHQLXNVHQ�SXXYHQHWHODNND��DONXYDLKHHVVD����KHQJHQ�W\¸OOLVW¦M¦Q¦�MD�Q\W�SXXYHQHNXOWWXXULQ�MD�KLVWRULDQ

YDDOLMDQD�����������SLGHWW\\Q�3RUYRRQ�SXXYHQHS¦LY¦¦Q�:LOHQLXNVHQ�WHODNDOOD�MD�+DPDULVVD�RVDOOLVWXL���

SXXYHQHWW¦�MD�����LQQRVWXQXWWD�N¦YLM¦¦�

:LOHQLXV�%§WYDUY�U\�Q�WRLPLQQDQ�VXXQQLWWHOXD�UDMRLWWDYDW�O\K\HW�YXRNUDVRSLPXNVHW�WHODNND�DOXHHVWD

3RUYRRQ�NDXSXQJLQ�NDQVVD��<KGLVW\NVHQ�WDORXV�RQ�SHUXVWXQXW�YHQHLGHQ�WDOYLV¦LO\W\NVHVW¦�SHULWW¦YLLQ

PDNVXLKLQ��<KGLVW\V�RQ�YDOPLVWHOOXW�VXXQQLWHOPDQ�ODLWXULHQ�NXQQRVWDPLVW\¸Q�MDWNDPLVHNVL�MD�YHQHLGHQ

NRUMDXVKDOOLQ�UDNHQWDPLVHNVL��/\K\LGHQ�YXRNUDVRSLPXVWHQ�WDNLD�\KGLVW\V�HL�S\VW\�KDNHPDDQ�XONRSXROLVLD

DYXVWXNVLD��MRLOOD�W¦OODLVWD�NHKLW\VKDQNNHLWD�YRLWDLVLLQ�HGLVW¦¦�

:LOHQXV�%¦WYDUY�U\�MD�VHQ�DNWLLYLW�WHNHY¦W�DUYRNDVWD�NXOWWXXULKLVWRULDOOLVWD�W\¸W¦�MD�NHKLWW¦Y¦W�WDONRRW\¸OO¦¦Q

\KW¦�3RUYRRQ�NDXSXQNLNHVNXVWDQ�VXRVLWXLPPLVWD�Q¦KW¦Y\\NVLVW¦�VHN¦�NDXSXQNLODLVLD�HWW¦�YHQHLOO¦�MD�DXWRLOOD

VDDSXYLD�WXULVWHMD�DMDWHOOHQ��3RUYRRQ�PHULNDXSXQNLKLVWRULDQ�MD��LPDJRQNLQ�NDQQDOWD�ROLVL�HQVLDUYRLVHQ

W¦UNH¦¦�PDKGROOLVWDD�W¦P¦Q�WRLPLQQDQ�MDWNXPLQHQ�MD�:LOHQLXNVHQ�WHODNDQ�DOXHHQ�NHKLWW¦PLQHQ�SDOYHOHPDDQ

VHN¦�NODVVLVLOOD�SXXYHQHLOO¦�SXUMHKWLYLD�HWW¦�QLLGHQ�\VW¦YL¦��9DLQ�SLWN¦DLNDLVHPSL�YXRNUDVRSLPXV

WHODNND�DOXHHVWD�YRL�OXRGD�SRKMDQ�WRLPLQQDQ�NHKLWW¦PLVHOOH�

3XXYHQHLO\WHUYHLVLQ�

+DUUL�.LOMDQGHU��6XRPHQ�3XXYHQHLOLM¦W�U\�SXKHHQMRKWDMD

��������������_��SXXYHQHLOLMDW#JPDLO�FRP

http://www.suomenpuuveneilijat.fi


+DPDULQ SXUMHKWLMDW U\ RVRLWWDD Wl\GHQ WXNHQVD SHULQWHLVHQ
:LOHQLXNVHQ WHODNDQ WRLPLQWDD Q\N\llQ S\|ULWWlYlOOH :LOHQLXV
EnWYDUY�U\�OOH�

+DPDULQ SXUMHKWLMDW U\ RQ YXRQQD ���� SHUXVWHWWX SRUYRRODLQHQ
SXUVLVHXUD� (GLVWlPPH SXUMHKGXV� MD YHQHLO\KDUUDVWXVWD VHNl
YDKYLVWDPPH DLQXWODDWXLVHQ 3RUYRRQ VDDULVWROXRQQRQ� SDLNDOOLVHQ
KLVWRULDQ MD NXOWWXXULQ DUYRVWXVWD� 7RLPLQQDVVDPPH NRURVWXX
\KWHLQHQ WHNHPLQHQ� YLLKW\PLQHQ� \NVLO|LGHQ NXQQLRLWWDPLQHQ MD
WRLVLOWD RSSLPLQHQ� 2OHPPH QRSHDVWL QRXVVHHW PHUNLWWlYlNVL SDLNDOOLVHNVL WRLPLMDNVL� 0HLOOl RQ WlOOl
KHWNHOOl�\OL����MlVHQWl�MD�YHQHUHNLVWHULVVlPPH�RQ�\OL�NDNVLN\PPHQWl�YHQHWWl�

+DPDULQ SXUMHKWLMDW U\ HL ROH \NVLQ SXXYHQHVHXUD� PXWWD QRLQ SXROHW UHNLVWHULVVlPPH ROHYLVWD
YHQHLVWl RQ SHULQWHLVLl SXXYHQHLWl� <NVL +DPDULQ SXUMHKWLMRLGHQ OLSXQ DOOD SXUMHKWLYLVWD YHQHLVWl RQ
SDLNDOOLVWD :LOHQLXNVHQ WXRWDQWRD� 3RUYRROOD RQ ULNDV SXXYHQHSHULQQH MD HGHOOHHQ HOLQYRLPDLQHQ
DODQ KDUUDVWDMDNXQWD� :LOHQLXNVHQ WHODNND RQ \NVL 3RUYRRQ YHQHLO\KLVWRULDQ NXOPDNLYLVWl MD DLQRD
MlOMHOOl ROHYD VXRUD LNNXQD \OL VDWDYXRWLDDVHHQ SHULQWHHVHHQ� +DPDULQ SXUMHKWLMDW QlNHH� HWWl
:LOHQLXV EnWYDUY U\�Q WRWHXWWDPD WHODNNDWRLPLQWD \OOlSLWll SHULQWHLWl WlUNHlOOl WDYDOOD� 3XXYHQHHW
HLYlW�ROH�YDLQ�KLVWRULDD�±�QH�RYDW�RVD�Q\N\KHWNHl�MD�WXOHYDLVXXWWD�

+DPDULQ SXUMHKWLMDW U\ SLWll WlUNHlQl PHUHQ MD YHQHLO\Q MDNDPLVWD LKPLVLOOH� 7RLPLQWDPPH NHVNL|VVl
RQ ³PHUL NXXOXX NDLNLOOH´ �DMDWXVPDOOL� -lUMHVWlPPH PRQLSXROLVHVWL HULODLVLD WDSDKWXPLD QLLQ
MlVHQLOOHPPH NXLQ P\|V PXXOOH \OHLV|OOH� 9XRQQD ���� \NVL VXXULPPLVWD SURMHNWHLVWDPPH ROL
\KGHVVl :LOHQLXV EnWYDUY U\�Q NDQVVD MlUMHVWHWW\ 3RUYRRQ SXXYHQHSlLYl :LOHQLXNVHQ WHODNDOOD�
3XXYHQHNXOWWXXULQ MD �\PPlUU\NVHQ MDNDPLQHQ RQ WlUNHll DODQ MDWNXYXXGHQ NDQQDOWD MD DYDD
LKPLVLOOH P\|V XXGHQ QlN|NXOPDQ SDLNDOOLVHHQ KLVWRULDDQ� 7DSDKWXPDVVD ROL KLHQRD QlKGl� PLWHQ
PRQLD WHODNND MD SXXYHQHHW NLLQQRVWLYDW ± SlLYlQ DLNDQD NlYLM|LWl ROL \OL NXXVLVDWDD� +DPDULQ
SXUMHKWLMDW MDWNDD \KWHLVW\|Wl :LOHQLXV EnWYDUY U\�Q NDQVVD HUL WDSDKWXPLHQ PHUNHLVVl MD 3RUYRRQ
SXXYHQHSlLYl������RQ�MR�SllWHWW\�MlUMHVWll����������

:LOHQLXV EnWYDUY U\ WHNHH RVDOWDDQ WlUNHll W\|Wl SRUYRRODLVHQ PHULSHULQWHHQ \OOlSLWlPLVHNVL MD
MDNDPLVHNVL MD PDKGROOLVWDD SXXYHQHNXOWWXXULQ WRWHXWXPLVWD 3RUYRRQ MRNLUDQQDVVD� 0HUL RQ WlUNHl
RVD 3RUYRRQ LPDJRD MD :LOHQLXNVHQ WHODNND DLQXWODDWXLQHQ WDSD WXRGD VH VXRUDDQ NHVNHOOH
NDXSXQNLD� +DPDULQ SXUMHKWLMDW WRLYRR� HWWl :LOHQLXV EnWYDUY U\ \OOlSLWll MDWNRVVDNLQ SHULQWHLVHQ
WHODNDQ WRLPLQWDD MD HWWl WRLPLQQDQ HGHOOHHQ NHKLWWlPLQHQ PDKGROOLVWXX SLGHPPlQ
YXRNUDVRSLPXNVHQ�NDXWWD�

���������+DPDULQ�SXUMHKWLMDW�U\�Q�SXROHVWD�

$GHOH�.RWVDOR��NRPPRGRUL
NRPPRGRUL#KDPDULQSXUMHKWLMDW�IL
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Wilenius Båtvarv r.y. 
Niin sanottujen metriluokkien veneet on suunniteltu 1900-luvun alkupuoliskolla saman suunnitte-
lusäännön mukaan. Monimutkaisen mittalukumatematiikan mukaan eri kokoluokan veneille 
annetaan metreissä ilmaistava mittaluku. Saman kokoluokan veneet eivät siis ole täysin identtisiä 
ja niiden pituus on suunnilleen kaksi kertaa mittaluku. 

Näitä metriluokan veneitä ovat 5 mR, 5,5 mR, 6 mR, 8mR, 10 mR ja 12 mR. Kaikkia kokoluokkia                     
on Suomessa ja oma yhdistyksemme FEMA on 8-metristen (todellinen pituus n. 15 metriä) edun-
valvoja. 

Suomessa on kautta aikojen ollut kansainvälisesti katsottuna iso määrä todella aktiivisia 8mR 
veneitä. Nykyisin on aktiivisten 8mR veneiden määrä Suomessa noin kymmenkunta, mukana 
useita Wileniuksella rakennettuja kaunottaria. Nämä Wilenius-veneet ovat Gösta Kynzellin piir-
tämä Katrina (1939), Birger Slotten suunnittelema Vågspel (1943) sekä Arvid Laurinin piirtämä 
Andromeda (1948). Kaikki nämä kilpailevat aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla. 

Kotkassa optimoitu Luna voitti viime vuonna 8mR luokan maailmanmestaruuden. 

Kansainvälisesti katsottuna on 8mR veneidemme aktiivisuus yhdessä 5 mR ja 6mR veneiden 
toiminnan kanssa hyvin merkittävä asia, koska veneet ja niiden perinteet ovat osa kansanpe-
rinnettä ja pohjoismaista kilpapurjehdus- kulttuuria. Yksi puuveneiden ”kuninkuusluokan” 12mR 
edustaja on restauroitu Kotkassa. 

Suomessa on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana järjestetty kahdet 5.5 mR MM-kisat, 
kahdet 6 mR MM kisat ja kahdet 8 mR kisat. Seuraavia 8mR MM-kisoja ollaan juuri anomassa 
vuodelle 2023. Uskomme, että 2023 MM-kilpailujen ansiosta Suomen 8mR kanta kasvaa edelleen.  

Kaikkiin näihin regattoihin, samoin kuin kansainvälisiin MM-kisoihin on osallistunut Wileniuksella 
rakennettuja veneitä. 
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Erityisen suuri kunnia on se, että vuonna 2020 Suomessa järjestetään 12 mR veneiden MM-
kilpailut. 

”Metriluokkien” veneet ovat osa kulttuuriperintöämme ja on tämän sukupolven vastuulla 
huolehtia näistä aarteista, jotta ne säilyvät vielä kauan. Tästä syystä Suomen 8mR liitto haluaa 
antaa täyden tukensa Wilenius Båtvarv r.y. yhdistykselle. On suotavaa, että telakka jatkaa 
toimintaansa ja että siellä jatketaan näiden veneiden talvisäilytystä, korjausta ja kunnossapitoa.  

Tilanne on myöskin kaupallisesti merkittävä, koska varsinkin Helsingin seudulla pula talvisäilytys-
paikoista ja venekorjaamoista on koko ajan lisääntymässä. 

Ymmärrämme, että venetelakan toiminta on taloudellisesti melko vaatimatonta, mutta mieles-
tämme Porvoossa pitäisi myös tukea tämän kaltaista pienyrittäjyyttä. 

Suomessa toimii tällä hetkellä useita puuveneisiin erikostuneita telakoita, joilla on merkittävää 
toimintaa puisten purjeveneiden korjauksiin ja kilpavenetuotantoon liittyen:  

Pietarsaaressa on Jakobstads Båtvarv ja Kotkassa jo kansainvälistäkin mainetta niittänyt Puuvene-
keskus (Redsky), Loviisassa on Laivasillan ympäristöön sijoittuvaa kultturiperinnettä, Helsingissä on 
monia edelleen toiminnassa olevia telakoita (Suomenlinnassa ja Särkällä), Turkuun on kasvamassa 
valtavan hieno kokonaisuus Åbo Båtvarvin ympärille, Maarianhaminassa on paljon perinnettä 
puhumattakaan Tukholmasta, Kööpenhaminasta, Oslosta, Hampurista ja melkein kaikista 
Euroopan kaupungeista, joilla on merellistä yhteyttä. 

Granströmin Telakka Hangossa on lopettanut toimintansa pari vuotta sitten yrittäjän kuoltua. 

Näkemyksemme mukaan nykyinen markkinatilanne puoltaa Wileniuksen telakan toiminnan jatka-
mista, koska puuveneet tarvitsevat lisää talvisäilytyspaikkoja, huoltoa ja suuriakin korjauksia.  

Tarjonta tämän tarpeen tyydyttämiseksi on viime vuosina vähentynyt ja olisi hienoa, jos toiminta 
Porvoossa voisi olla osa tätä perinnettä ja pienyrittäjyyttä. Jos Turussa on saatu aikaan kulttuuri-
arvoltaaan ainutlaatuinen toimintakeskus venetelakan ympärille, niin miksi se ei olisi mahdollista 
Porvoossa? 
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Lähettäjä: "jukka-pekka.flander@ym.fi" <jukka-pekka.flander@ym.fi> 
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Parahin Marikki Hakola, 
 
Ympäristöministeriö ei anna virallista lausuntoa asiassa. 
Sen sijaan kansallisten kaupunkipuistojen verkoston kehittämisestä ympäristöministeriössä 
vastaavana virkamiehenä ja kansallisten kaupunkipuistojen asiantuntijana vastaan 15.8.2019 
sähköpostitse tulleeseen kysymykseenne: 
 
”Kysymme Ympäristöministeriön kantaa, sopiiko edellä kuvatun kaltainen ja yhdistyksen 
säännöissä tarkemmin määritelty toiminta osaksi Porvoon kansallisen kaupunkipuiston 
nykyhetkeä, kokonaisuutta ja tulevaisuuden toimintoja? ” 
 
Vastaukseni: 
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 2010 kaupungin 
hakemuksesta/ympäristöministeriön päätöksellä rajausalueella olevien, maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999)  68 §:ssä lueteltujen erityisten arvojen säilyttämiseksi ja 
hoitamiseksi. Kaupungin hakemukseen ja ministeriön päätökseen sisältyi Wileniuksen 
telakka-alueen omistajan suostumus alueen ottamiseksi osaksi Porvoon kansallista 
kaupunkipuistoa. Sittemmin alueelle on tehty/vahvistunut mainitsemanne kaava, joka paitsi 
suojelee olemassa olevat rakennukset, sallii myös uudisrakentamista aiemman toiminnan 
”hengessä”. Kaavan valmisteluvaiheessa minua on epävirallisesti kuultu, jotta kansallisen 
kaupunkipuiston näkökulma tulisi siinä otettua huomioon. 
  
Olette kirjoituksessanne todenneet, että ”Wilenius on ainut Länsirannalla jäljellä oleva 
alueen teolliseen ja artesaanihistoriaan liittyvä toiminto.”   
 
Tämä kuvauksenne määrittelee osuvasti myös telkka-alueen roolin osana Porvoon kansallista 
kaupunkipuistoa: se on olennainen osa Porvoon kehitystarinaa, jonka kansallinen 
kaupunkipuisto pyrkii säilyttämään ja kertomaan.   
 
Tavoitteistanne ja vastaisesta toiminnastanne toteatte seuraavaa: ”Tavoitteemme on 
kehittää telakan toimintaa siten, että perinteisten klassikko puuveneiden säilyttämisen ja 
kunnostuksen lisäksi Wileniuksen telakalla ryhdytään jälleen rakentamaan uusia puuveneitä. 
Kaava mahdollistaa uuden verstasrakennuksen rakentamisen nykyisten, suojeltujen 
venehallien yhteyteen. Haluamme myös ryhtyä järjestämään telakalla kaikille avoimia, 
merellisiä, puuvenekulttuuriin liittyviä tapahtumia ja elvyttää siten puuveneilyyn liittyviä 
merenkulku- ja käsityötaitoja ja lisätä suuren yleisön tietoisuutta puuveneistä ja niiden 
historiasta ja tulevaisuudesta.”  
 
Tavoitteenne ja ajatuksenne vastaisesta toiminnasta puuveneperinteen ylläpitämisestä, 
jatkamisesta ja uudelleen henkiin herättämisestä ovat niin ikään sopusoinnussa Porvoon 
kansallisen kaupunkipuiston tavoitteiden kanssa. On tärkeää, että puuveneiden varastointi, 



puuveneperinteen ylläpito ja jatkaminen eivät jää vain pienen erityisryhmän asiaksi. Pidän 
erityisen hyvänä tavoitteenanne sitä, että telakka-alue puuvenerakentamisineen kehittyisi 
puuveneenrakentamisperinnettä kunnioittavana ja perinteen jatkamista edistävänä osana 
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston kerrontaa. Alueen muodostuminen yleisölle – ainakin 
soveltuvin osin – avoimeksi puolijulkiseksi tilaksi tapahtumineen on tervetullut tavoite 
kansallisessa kaupunkipuistossa. 
  
Kirjoituksesta päätellen olette perehtyneet muiden, vastaavanlaista toimintaa harjoittavien 
yhdistysten/tahojen toimintaan. Tämä  osoittaa, että olette lähdössä ammattimaisesti 
liikkeelle. Kontaktit auttanevat yhdistystänne välttämään ”pahimmat sudenkuopat” 
toimintanne alkuvaiheessa sekä löytämään oman, erityisen, ”Porvoo lähtöisen” roolin 
toimijoiden kansallisessa tai jopa kansainvälisessä kentässä. 
  
Jukka-Pekka Flander 
Ympäristöneuvos 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
jukka-pekka.flander@ym.fi 
gsm (rinnakkainen) 050 302 7597 
  
 


