Perämeren
kansallispuisto
•  Sijainti: Kemi, Tornio
•  Pinta-ala: 157 km2, josta
maa-aluetta n. 2,5 km2
Perustettu:
1991
•  

Metsähallitus,
alueen hoitaja
•  Asiakaspalvelu:

Liminganlahden luontokeskus,
Rantakurvi 6, 91900 Liminka
puh. 0206 39 6059,
liminganlahti@metsa.fi
• luontoon.fi/perameri
• facebook.com/
peramerenkansallispuisto

Kansallispuisto

Perämeri
Meri on kansallispuistossa
läsnä kaikkialla - laineiden
liplatuksena, leijailevina
tuoksuina, tuulen hipaisuna
iholla ja makuna kielellä.
Erilaiset perinnemaisemat
ovat upeita retkikohteita.
Ne kertovat tarinaansa
vuosisatoja kestäneestä
luonnon ja ihmisen
yhteiselosta. Saarissa
ihasteltavana on sekä niittyjä,
nummia että hakamaita.
Arvokkaat maisemat
kukoistavat vain, jos niitä
hoidetaan esimerkiksi
laiduntamalla. Tällöin
ne säilyvät avoimina ja
tarjoavat silmänruuan lisäksi
herkullisia makuelämyksiä
metsämansikoiden ja
mesimarjojen muodossa.
Kansallispuisto sijaitsee Kemin
ja Tornion ulkosaaristossa,
keskellä pohjoista ulappaa.
Puiston ensimmäinen saari nousi
merestä tuhat vuotta sitten
maankohoamisen seurauksena.
Nyt matalia saaria ja luotoja on
kolmekymmentä, ja uusia syntyy
jatkuvasti. Kiviset luodot, kukkivat rantaniityt ja katajaiset nummet tarjoavat hyviä pesimäpaikkoja alueen runsaalle linnustolle.
Aluetta on käytetty vuosisatoja
kalastukseen ja hylkeenpyyntiin.
Kalastajat asuttivat Perämeren
kansallispuiston kalastajakyliä
1500-luvulta 1900-luvun alkuun
saakka. He saapuivat kyliin kesän
alussa ja pyydystivät pääasiassa
lohta ja silakkaa. Hyvin säilyneitä

kalastustukikohtia voi ihailla
Selkä-Sarvessa ja Pensaskarissa.
Puiston tunnuslintu on lapintiira
ja nimikkokasvi ruijanesikko.

Päiväretkelle tai
yöpymään

Selkä-Sarvessa on retkisatama,
avoin sauna, keittokatos, telttailualue ja vuokratupa SelkäSarven Vartio. Satamasta lähtee
noin kilometrin mittainen luontopolku saaren toiseen päähän,
jossa sijaitsevat Kallan autiotupa,
Kokon vuokratupa ja sauna, sekä
Ailinpietin kalakämppä.
Pensaskari on mainio päiväretkikohde, jonne pääsee myös
meloen. Pensaskarin satamassa
on laituri päiväkävijöitä varten.
Toinen puoli laiturista on varattu
risteilyalusten ja taksiveneen
kiinnittymiseen. Pensaskarin
laiturissa ei voi yöpyä. Sataman
läheisyydessä on tulipaikka
ja upea kalastustukikohdan
pihapiiri.
Vähä-Huiturin rantautumispaikka on matala luonnonranta.
Saaressa on vuokratupa ja sauna
sekä jokamieskäyttöön tarkoitettu tulipaikka.
Kansallispuiston vuokratuvat
ovat varattavissa osoitteesta:
visitmerilappi.fi.

Risteilyjä ja
välinevuokrausta

Kansallispuiston yhteistyöyritykset tarjoavat risteilyjä, taksiveneja vierassatamapalveluja, opastusta, majoitusta, sekä vuokraavat mm. kajakkeja. Risteily- ja

taksivenepalvelujen lähtöpisteitä
ovat mm. Kemin sisäsatama,
Tornion Leton, Torandan ja Puotikarin venesatamat sekä Simon
Simonniemen venesatama.
Lisätietoja:
luontoon.fi/perameri/palvelut/
yhteistyotahot ja visitmerilappi.fi

Retkeilyä luontoa
suojellen
•  Pidä lemmikkieläimet aina
kytkettyinä.

•  Leiriydy ja sytytä avotuli vain

niille osoitetuilla paikoilla.
Metsäpalovaroituksen aikana
avotulen teko on kielletty
kaikkialla.
•  Voit onkia ja pilkkiä, mutta
muuhun kalastukseen tarvitset
erilliset luvat.
•  Voit poimia marjoja ja sieniä,
mutta et kiviä tai kasveja.
•  Saarissa ei ole kaivoja. Juomavesi on tuotava mukana.

Roskaton retkeily
•  Siivoa aina omat, sekä tarvit-

taessa myös muiden roskat, ja
tuo ne pois maastosta.
•  Polta tulipaikoilla vain puhdasta paperia ja pahvia.

Veneile turvallisesti
•  Huomioi kanssaretkeilijät ja
Liikkumisrajoitusalueet

Linnuston pesimärauhan
turvaamiseksi 1.5.-31.7. maihinnousu ja liikkuminen 100
metriä lähempänä rantaa kielletty ilman Metsähallituksen
lupaa kohteilla: Keilakrunni,
Pauha, molemmat Pitkäletot,
Riekonhöyhen, Pohjois-Kraaseli, Sarvenkrunni, Savukrunni
sekä osa Maa- ja Selkä-Sarvea.
Nokikrunni, Pensaskarinkrunni,
Lounakari, Kemin Kiikkara,
Lehtikarinkrunni, Pöllä, Välikrunninkari ja Ylikrunninmatalat sekä osa Pensaskaria.
Liikkuminen kielletty lähempänä kuin puolen merimailin
(926 metriä) etäisyydellä
Möylyn saaresta ilman Metsähallituksen lupaa ja 1.2.-15.6.
yhden merimailin (1852 metriä)
etäisyydellä.

veneilijät. Noudata satamasääntöjä.
•  Ulkosaaristoon suunnattaessa
veneen on oltava merikelpoinen ja vaativiin olosuhteisiin
soveltuva.
•  Kansallispuiston vedet ovat
monin paikoin erittäin matalia
ja kivikkoisia.
Luontoon.fi/perameri
> Ohjeet ja säännöt
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Tiedä mistä soitat –
kännykkä ei kuulu kaikkialla!
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