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Perämeren kansallispuisto

Selkä-Sarvi
Selkä-Sarven luontopolku Perämerellä kutsuu tutustumaan saaren ainutlaatuiseen luontoon
ja kulttuurihistoriaan. Polku johtaa saaren pohjoispään retkisatamasta eteläpään vanhaan
kalastajakylään, jossa sijaitsee muun muassa entisöity Ailinpietin kämppä sekä Jauholan puoti.
Vanhat rakennukset kertovat karun saaren entisestä elämästä keskellä pohjoista ulappaa.
Selkä-Sarven kalastustukikohta on Perämeren
kansallispuiston laajin ja yhtenäisin muinaisjäännösalue. Vanhaa rakennusperinnettä ja
laidunnuksen synnyttämiä perinnemaisemia
on säilynyt nykypäiviin asti. Kalastuksesta ja
merenkulusta muistuttaa entisöity pooki eli
merimerkki. Lisäksi Selkä- Sarvessa on havaittavissa muun muassa vanhoja venevalkamia
ja myös kaksi kiveen hakkaamalla tehtyä
aurinkokelloa.

tarvitset oman veneen tai venekyydin.
Tornion Letolta ja Puotikarista on Selkä-Sarveen veneellä noin 18 km ja Kemin sisäsatamasta noin 25 km. Talvella Selkä-Sarvi on
saavutettavissa hiihtäen tai moottorikelkalla,
mutta edellyttää vankkaa kokemusta merijäillä liikkumisesta.

Perämeren kansallispuisto sijaitsee maankohoamisrannikolla. Selkä-Sarvi on yksi vanhimpia saaria ja siellä lakialueet ovat katajikkoisia
nummia tai kitukasvuisia havumetsiä. Perämeren saaret antavat turvapaikan uhanalaiselle
merilinnustolle. Alueella tavataan myös useita
kasviharvinaisuuksia, jotka maassamme esiintyvät vain maankohoamisrannikolla. Kasvilajistoon kuuluu mielenkiintoisia kotoperäisiä
lajeja kuten perämerenmaruna ja pohjanlahdenlauha.

Opastetut retket ja kuljetuspalvelut:
luontoon.fi/perameri > Yhteistyötahot

Selkä-Sarvi on pääasiassa kesäkohde, joka
sopii erityisesti veneilijöille ja retkeilijöille:

Perämeren tupien vuokraus:
visitmerilappi.fi

Säännöt ja ohjeet:
luontoon.fi/perameri > Ohjeet ja säännöt
Asiakaspalvelu:
Liminganlahden luontokeskus,
Rantakurvi 6, 91900 Liminka
puh. 0206 39 6059,
liminganlahti@metsa.fi

#perämerenkansallispuisto #selkäsarvi

KOORDINAATIT:
Selkä-Sarven retkisatama:
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 36.9’ lon: 24°
12.0’ ETRS-TM35FIN: N: 7279868 E: 371038.
Selkä-Sarven venepoiju:
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 37.0067’ lon:
24° 11.8063’ ETRS-TM35FIN: N: 7280073
E: 370898.
SELKÄ - SARVEN LUONTOPOLKU:
Lähtöpiste: Selkä-Sarven pohjoispään
retkisatama.
Pituus: 1 km / suunta.
Kesto: 0,5-1 h.
Vaativuusluokka: Helppo.
Ei reittimerkintää.
Retkeilyrakenteet: Luontopolulla on osan
matkaa pitkospuut, osan matkaa polku on
peitetty katajahakkeella. Polun varrella on
penkki.
HUOMIOITAVAA:
• Avotulen teko on sallittua vain Selkä-Sarven pohjoispään tulentekopaikalla.
• Juomavesi on tuotava mukana. Saaren
eteläpään kalastajakylän kaivon vesi ei
sovellu juotavaksi.
• Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden
keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen.
• Kansallispuistossa ei ole esteettömiä
palveluita.
• Saarella on normaalikesinä runsaasti paarmoja, joita vastaan kannattaa suojautua
riittävällä vaatetuksella.
• Maihinnousu ja liikkuminen on kielletty
1.5. - 31.7. osalla Perämeren saarista ja
vesialueista linnuston pesimärauhan
turvaamiseksi.
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