Metsähallitus
-alueen hoitaja
• + 358 (0) 206 39 4620,
rannikko@metsa.fi,
• Tietoa luontokohteesta:
www.luontoon.fi/selkameri,
www.selkameri.fi,
www.retkikartta.fi
• Kalastus- ja metsästysluvat:
www.eraluvat.fi

Hyödyllistä lisätietoa
• Kuntien matkailuinfot
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Kansallispuisto

Selkämeri

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO

Selkämeren kansallispuisto
• Perustettu vuonna 2011,
• Pinta-ala noin 940 km², josta 98 % on merta,
• Kansallispuisto ulottuu 160 kilometriä
pitkänä kaistaleena Merikarvialta Kustaviin,
• Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa
kaikkia Suomen kansallispuistoja.
SALLITTUA

Tee matka menneeseen aikaan Selkämeren lumoavilla majakkasaarilla ja sukella
Suomen puhtaimman merialueen vedenalaiseen luontoon. Aavan meren äärellä
luonnonvoimat tulevat iholle ja ihminen ymmärtää oman rajallisuutensa.

Retkeilijöiden palvelut
Kansallispuiston saaret ja vedet soveltuvat
hyvin päivän tai parin päivän retkeilyyn.
Tilapäinen leiriytyminen ja maihinnousu on
sallittua. Karttaan merkityissä retkisatamissa on
kävijöiden käytettävissä erilaisia retkipalveluita.
Kansallispuistoon kuuluvilla valtion
vesialueilla kalastamiseen ei tarvita
vedenomistajan lupaa Kalastonhoitomaksu pitää
kuitenkin olla maksettuna kalastettaessa muuten
kuin onkimalla ja pilkkimällä. Rauman kaupungin
kansallispuistoon kuuluvilla alueilla noudatetaan
Rauman kaupungin kalastussäädöksiä.
Kansallispuiston alueella vesilintujen
syysmetsästys on sallittu Uudenkaupungin
Harmaalettojen, Rauman Bokreivien, Porin
Räyhien ja Merikarvian Kasalabodanin luodoilla
Metsähallituksen luvalla.

Kansallispuiston nähtävyyksiä
• Säpin majakkasaarella on paljon ihasteltavaa
luonnon ja kulttuuriperinnön ystäville.
Säppiin pääsee joko omalla veneellä tai
tilauskuljetuksella.
• Preiviikinlahdella retkeilijöiden ja
lintuharrastajien käytössä on useita reittejä
sekä torneja ja lavoja, joista Huhtalan ja
Leveäkarin tornit sekä Langouran lava
sijaitsevat kansallispuistossa.

• Munakarin saaressa on päivätuvaksi
kunnostettu vanha kalamaja. Saarelle pääsee
joko omalla veneellä tai tilauskuljetuksella.
• Kylmäpihlajan majakkasaarella ja
Kuuskajaskarin linnakesaarella on
matkailupalveluita. Saarille pääsee omalla
veneellä tai kesäisin yhteysaluksella.
• Isonkarin majakkasaarella on
matkailupalveluita, ja kesäisin majakkaan
pääsee tutustumaan oppaan johdolla.
Isoonkariin pääsee joko omalla veneellä,
tilauskuljetuksella tai kesäisin yhteysaluksella.
• Katanpää, entinen vankien ja varusmiesten
saari, on lomailijoiden suosima levähdyspaikka,
jossa on matkailupalveluita. Katanpäähän
pääsee joko omalla veneellä,
tilauskuljetuksella tai kesäisin yhteysaluksella.

Pidä huolta luonnosta
Kansallispuistossa ei ole jätteiden keräysastioita, eli retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään ja tuo ne pois maastosta.
www.luontoon.fi/ymparistovinkit

• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen,
meloen tai veneellä,
• marjojen ja hyötysienien poimiminen,
• kalastaminen,
• sukeltaminen,
• tilapäinen leiriytyminen,
• avotulen teko sitä varten osoitetuilla paikoilla.
KIELLETTYÄ

• avotulen tekeminen metsäpalovaroituksen aikana,
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen,
• häiriön tai haitan aiheuttaminen toiselle,
• muiden kuin ruokasienten sekä puiden,
pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien
ottaminen ja vahingoittaminen,
• maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja
maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen,
• maalla moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja
teitä lukuun ottamatta,
• selkärangattomien eläinten pyydystäminen
tai kerääminen,
• luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten
pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen
tai niiden pesien hävittäminen, lupavaraista
metsästystä lukuun ottamatta,
• roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.
Kävijöiden toivotaan välttävän maihinnousua
lintujen pesimäluodoille keväällä ja kesällä.
Ohjeita ja sääntöjä tarkennetaan myöhemmin
Selkämeren kansallispuistolle laadittavalla
järjestyssäännöllä. Siinä yhteydessä mm.
rajoitetaan maihinnousua tärkeimmille
lintujen pesimäluodoille ja osoitetaan
paikat leiriytymiselle ja telttailulle.
Metsähallitus, 1/2019

Kansallispuisto

Selkämeri
Iso-Enskeri Seliskeri Munakari

1

Säppi

Kuuskajaskari

2

Vaasa,

3

Mericamping *
Krookka *
8

Ouraluoto *

Merikarvia
Ouran saaristo
Viitameri
Pooskeri

Sälttöö

Kylmäpihlaja

Reveli

4

Kansallispuistoon kuuluva vesialue

Isojärvi

Souskeri

Baablinginlahti

Iso-Enskeri - Seliskeri 1

Kansallispuistoon kuuluva maa-alue
Kansallispuistoon kuuluva Rauman
kaupungin vesialue

Pastuskeri
Lampaluoto

Tahkoluoto

Reposaari *

Opastus

Ahlainen

Antoora

272

*

Kolpanlahti

Reposaari

Meri-Pori

Outoori *
Yyteri

Paikoitus

Preiviikinlahti

Vierassatama

*
2

Preiviikinlahti

Säppi 2

Vieraslaituri

Pori

Isokari

5

Sunaskeri

Keittokatos

Kylmäpihlaja 3

Rauma

Kajakulma
Hylkykari

6
19

Ränni

Harmaaletto

Vaso *

Liesluoto
196

Iso-Kaskinen

43

Vekara

Kuivakäymälä

Laitila

Uusikaupunki
Putsaari

Iso-Vehanen

Kohde ei kuulu kansallispuistoon

Vaakua

Seksmiilari

Kuliluoto

Kipariluoto

Storklyndan

194

Lokalahti

Kaurissalo

19

6

Katanpää 6
Lanskeri

Kihti

8

Isokari 5

196

Septitankin tyhjennys

© Metsähallitus 2016
© Maanmittauslaitos 1/MML/16

Tampere

Pyhäranta

Pyhämaa

Ärväskivi

Vesibussi

20 km

Lappi
Tampere

Vähä-Haurunen

Ravintola

0

12

Rihtniemi

Kahvila

Kansallispuistoon kuuluva alue

Merirauma

Poroholma *

Liikuntaesteisille

*

Eurajoki

Nurmes

Kuuskajaskari 4

Matkailunähtävyys

Majoitus

8

Selkämeri

Iso Susikari

Olkiluoto

Pihlus *

Näkötorni

6

Kalla

Reksaari *

Luonnontarkkailulava

Katanpää

Pirskerinfäärtti

Kaunissaari *

Sauna

Majakka

Helsinki

Isomaa

Autiotupa

Luontopolku

Ulvila
Luvia

Etelän Pirskeri

Laavu

Leirintäalue

Lankoori

Pastuskeri

Laitakari *

Tulentekopaikka

2

Viasvedenlahti

Retkisatama

Anavainen

Kustavi

Vehmaa

192

Turku

