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Vastaukset Metsähallituksen kyselyyn 
Perämeren kansallispuiston, Perämeren 
saarten ja Iin Röytän hoidon ja käytön 

suunnittelusta

Suunnitelmalla linjataan alueen tulevaisuutta, sekä ohjataan 
virkistyskäyttöä ja luonnon suojelua yhteensovittaen eri käyttöarvoja ja 
käyttäjäryhmien tavoitteita. Kaikille avoin kysely on toteutettu kesällä 

2021 Maptionnaire-ohjelmalla.

Alkuperäisiä vastauksia käytetään suunnittelun tukena, ja niitä toimitetaan 
alueen kunnille tarpeen mukaan.

Lisätietoa suunnitelmasta löydät: metsa.fi/perameren-suunnittelu



Vastaajat

• Vastaajia n.130
• Miehiä 65%, naisia 33%
• 40-64 vuotiaita 72%, yli 65v 16%
• Pääosa yksityishenkilöitä ja puolet 

(myös?) alueella tukikohdan 
omaavia/ vuokralaisia 

• Metsähallitus tehtävineen ja hoito-
ja käyttösuunnitelmat tuttuja 
(kyllä/ jossain määrin) 81%

• Suunnittelun seuranta mieluiten: 
verkkosivut, sosiaalinen media, 
lehdet

• Säännöllisiä kävijöitä 84% (vihreät)



Karttavastaukset

• Vastaus annettiin karttapohjaa 
napauttamalla, ja halutessa 
tarkennusteksti. Zoomaus kohteisiin.

• Teemat: suosikkikohde; 
Metsähallituksen virkistyskohteen 
kehittämiskohde; kulttuuriperintö ja 
tarinat; muu kohde (joka toivotaan 
huomioitavan suunnittelussa)
• Useita vastauksia ”väärissä” kategorioissa

• Suunnittelualue merkitty karttaan 
pinkillä rajalla, Metsähallituksen 
virkistyskohteet keltaisilla palloilla



Suosikkikohteet

• 166 vastausta kaikkiaan
• Erityisesti Perämeren 

kansallispuisto/ Selkä-Sarvi ja Iin 
Röyttä

• Pisteitä myös suunnittelualueen 
ulkopuolella, esim. Hailuoto ja 
rannikon satamat



Kehittämiskohteet

• 100 vastaajaa laittanut 159 
kehittämiskohdetta

• Viidesosa selitteettä

• Pääosin toivottiin lisää, syvempiä 
ja suojaisampia satamia, lisää 
retkeilyrakenteita ja saunoja, 
sekä lisää kyytimahdollisuuksia 
veneettömillekin



Pensaskari sataman/ laiturin 
suurennus/ suojasatama/ 
Etukarin ja Pensaskarin välin 
ruoppaus (7), rannan raivaus 
(1), sauna (2), 
yöpymismahdollisuus (2), 
Jähdin lisäksi vesibussiyhteys 
Kemistä (1), 
kalastuselinkeinon esittely 
osallistumalla (1)

Vähä-Huituriin laituri (3) 
ja sauna yleiskäyttöön 
(3), laavu (1)

Iso-Huituriin
rantautumismahdollisuus/ 
laituri (4), nuotiopaikka ja 
sauna (1)

Selkä-Sarvi, esteetön 
satama, alueen käyttöön 
liittyvät säännöt ja 
ohjeet, käytöstavat 
(rauhaton 
viikonloppuisin)

Iso-Räiskö: vesibussi 
Sisäsatama -
Selkäsaari - Iso-Räiskö
- Tornion Röyttä, josta 
paikallisliikenne 
Tornion keskustaan. 
m/s Leila kulkee 
rajallisesti vain 
Selkäsaareen (1)

Laitakari, lampaiden 
aitaaminen laavulta 
(3)

TORNIO - KEMI



SIMO - II

Hietakalla: sisäänajoväylän 

merkintä (2). Laituri: satama-

allas on ahdas ja matala (3). 

Huussi ja sauna (1)

Härkäletto: Kemi - Oulu 
välin ainut suojasatama, 
kehittäminen 
purjeveneille (2), 
satamaväylän merkkaus 
(2), haraus. Sauna (5), 
laituri. Mökki saunoineen 
vapaaseen/vuokra 
käyttöön (2). Sataman 
syvennys/ isonnus (3). 
Tulipaikka (2).

Vatungin sataman 
kunnostus (ei 
suunnittelualueella)



II
Maakrunnisäätiön
alue: pääsy 
(rajoitusalue). 
Veneväylien 
merkitseminen, 
laituripaikat, 
sallittujen reittien 
merkitseminen, 
rakennetut 
tulipaikat/kodat.

Ulkokrunni: poijuja 
tai laituri (3), 
jatulintarhoihin 
reitit (1)

Santapankki: 
(hellepäivinä 60 
venettä), vessa (1)

Maakrunnin
kehittäminen

Satakari: laituri 
entisen 
tanssilavan 
paikalle (1)

Röyttä: kunnostus: 
Luotsila ja Lastaaja 
(12), luontopolku 
(16), satama/ syväys 
(9), sauna (4); saaren 
siistiminen/ lampaat/ 
pusikoituminen (5), 
uimapaikka (1), 
opasteita (1), 
talvikelpoinen 
autiotupa/ kota (3), 
säännöllinen 
reittiliikenne (1),
Saarimuseo (1)

Iijokisuu, 
Rantakestilä hyvä 
pysähdyspaikka



Varjakan saari: 
laituri, 
Varjakka: 
meriväylän 
merkkaus

Oulun 
edustan 
saarien 
kehittäminen, 
melonta, 
pienveneily

Kropsu: laituri/ 
poijut (18), 
tulipaikka

Hailuoto: 
ajokieltoalueiden 
merkkaukset kuntoon Pajuniemi 

kalaravintola

Hermanniin 
laituri /poijuja (3) Vatungin

sataman 
kunnostus

Kattilankalla: 
väylien 
merkkaus (3), 
laituri (11), 
kota (2), 
sauna (2)

Pensaskari: 
pienvenesatama

Kraaseli: 
sallittaisiin 
rantautuminen

Hoikka-Hiue: 
satama/ 
poijut (4)



Muut kohteet

• Muu suunnitelmassa huomioitava kohde

• 46 vastaajaa laittanut 55 kohdetta

• Puolet vastauksista kehittämiskohteita 
tai selitteettä

• Ajokseen uimapaikka; Samulinmatalan
kalankasvatusalueen huomioiminen; 
Suurhiekan tuulivoimapuiston 
negatiiviset ekologiset vaikutukset 

• Oulun edustan saarien kehittäminen 
lähivirkistykseen; Varjakan saaren 
kehittäminen; Hailuodon sillan 
yhteyteen luontokeskus; Hailuodon 
säilyminen ennallaan



Kulttuuriperintö ja tarinat

• 32 vastaajaa laittanut 37 kohdetta

• Kolmannes vastauksista kehittämiskohteita tai 
selitteettä

• Ajoskrunnin jatulintarha; Ajoksen pirtun 
salakuljetuksen aikaan tähystyksessä käytetty 
suuri kuusi; Iso-Huiturin Piispankivi; 
Kuusiluodon sahayhdyskunta; Maasarven 
pyykki ja rajalinjat; Syväleton telakka

• Röytän hiljentymispaikka, saaren historia ja 
rakennukset, piraijalampi, saksalaisen sotilaan 
haamu ja tukkeja merestä nostava hevonen; 
Satakari suosikkiuimapaikka

• Hailuotolaivan satama; Kattilankallan 
kalastusperinne; Varjakan saha-alue; 
Pateniemen saha; Jussin väylä Hermannilta 
Kellonmerelle



Tornio, 
Kemi, 
Simo



Ii



Oulu, Hailuoto


