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Tilaisuuden kulku

• Ohjeet kysymysten esittämiseen

• Mikä HKS – alueiden hoidon ja käytön suunnittelu

• Perämeren alueiden HKS

• Alueen arvot, uhkat ja tavoitteet, sekä kesän kuulumiset

Maa- ja meriluonto

Virkistyskäyttö

Kulttuuriperintö

Kalastuskulttuuri ja kalakannat

• Maptionnaire-kyselyn 2021 tulokset, esittely

• HKS: erillisselvitykset, kansallispuiston laajentaminen

• Kansallispuiston lain uudistaminen ja luonnonvarasuunnitelma

• Jatkotoimenpiteet
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Hoidon ja käytön suunnittelu 

Metsähallituksessa

• Metsähallituksen osallistavaa suunnittelua

• Tehdään lakisääteisesti kansallispuistoissa
Myös muilla virkistyksellisesti merkittävillä alueilla; nyt mukana laajemmin saariston 
virkistyskokonaisuus

• Suunnitelmassa kerätään alueen nykytilatiedot, määritellään 
keskeiset arvot ja niitä koskevat uhkat, asetetaan päämäärät ja 
tavoitteet ja määritetään niitä tukevat toimenpiteet ja näille 
vaadittavat resurssit. 

• Lisäksi arvioidaan toteutuksen vaikutukset sekä suunnitellaan 
toteutuksen seuranta.

• Osana suunnitelmaa voidaan tehdä muutakin suunnittelua ja 
alueeseen liittyviä selvityksiä
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Perämeren alueiden HKS

• Perämeren hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS) päivitetään 
vuoden 2021-2022 aikana.

• Tehdään rannikkoLIFE-hankkeessa, ensikertaa isossa 
osassa merialueen arvot/ tiedot

• Alue on valtavan laaja, Hailuodosta Tornioon, ja sisältää 
niin valtion alueita kuin yksityisiä luonnonsuojelualueita 
(YSA), jotka sisältyvät suunnitelman Natura-alueisiin. 
Näitä koskevilta osin suunnitelma on ohjeellinen, ei 
velvoittava. 

• Suunnittelualueen eri osien tavoitteita osoitetaan 
vyöhykkeistämällä. Esim. virkistys- ja matkailukäyttö 
ohjataan virkistysvyöhykkelle, jota voidaan kehittää; 
rajoitusvyöhykkeiden määräämisellä estetään 
luonnonsuojelulliset vahingot. Pääosa alueesta on 
syrjävyöhykettä, jolla liikkuminen on vapaata, mutta 
jonne ei ohjata käyttöä eikä palveluvarustusta. Myös 
vyöhykkeet tehdään pääosin vain valtion alueelle, vaikka 
esimerkiksi virkistysarvoja löytyy myös YSA-alueita.
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Perämeren 

ainutlaatuinen

luonto

• Nopea maankohoaminen

• Matalat rannat

• Maankäytön historia: saaret olleet pitkään

ihmiskäytössä, kalastustukikohdat ja laidunnus

• Ilmasto: pohjoinen sijainti; kylmyys, lyhyt

kasvukausi, jääeroosio

• Vähäsuolainen meri

• Jäämeren lajistoa (ns. Ruijanesikko-ryhmä)

• Endeemisiä eli kotoperäisiä lajeja tai alalajeja, 

mm. perämerenketomaruna, 

perämerensilmäruoho, pohjanlahdenlauha, 

upossarpio

Ilmakuva Vallas Oy /  Metsähallitus 530.9.2022



MAANKOHOAMISRANNIKKO JA PERINNEMAISEMAT 1/2

Maankohoamisrannikon saariston sukkessiosarjat harvinaisine ja 

uhanalaisine lajeineen, hyljeluodot ja lintuluotojen monipuolinen 

ja arvokas linnusto, sekä arvokkaat perinnemaisemat. Verrattuna 

voimakkaan käytön piirissä olevaan mannerrantaan, 

suunnittelualue on ainoita alueita, jossa maan kohoaminen 

tapahtuu ilman merkittävää ihmispainetta.

UHKAT

• Vähäisiä: vieraslajit, irtokoirat, kuluminen, veneily (häirintä), öljyvahingot

• Kohtalainen: laidunnuksen loppuminen; ilmastonmuutos –

lämpeneminen, merenpinnan nousu

• Suuri: pintavesien saastuminen eli Perämeren rehevöityminen ja rantojen 

ruovikoituminen
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MAANKOHOAMISRANNIKKO JA PERINNEMAISEMAT 2/2

PÄÄMÄÄRÄT, TAVOITTEET, TOIMENPITEET:

• Luontotyyppien ja lajien suojelun suotuisa taso on 

turvattu

Luontaisten lajien elinympäristöjen turvaaminen: 

vieraslajien ja haitallisesti lisääntyneiden luontaisten lajien 

torjunta (kurttulehtiruusu, luontaisista lajeista järviruoko).

Maankohoamisrannikon luontotyyppien säilymisen ja 

kehityksen turvaaminen (perinnemaisemina hoidettavien 

kohteiden valinta vs. laidunnus; edunvalvonta)

Perinnebiotooppien suojelutason parantaminen: laidunnus 

ja kunnostusraivaus

Pohjoisia olosuhteita vaativan lajiston elinolosuhteiden 

säilyminen (siirtoistutukset, seurannat, perinnemaisemien 

hoito)

Virkistyskäyttö ei uhkaa luontoarvoja (ohjaus, 

tiedottaminen)
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SAARISTOLINNUSTO 1/2 

Maankohoamisrannikon ja perinnebiotooppien monipuolinen ja 

arvokas saaristolintulajisto, lintuluodot. Useita uhanalaisia lajeja. 

Suunnittelualue kuuluu pohjoisen linnuston päämuuttoreittiin, ja 

sisältää useita merkittäviä pesimis- ja kerääntymisalueita, jotka 

on huomioitu mm. SPA-Natura -alueina, kansainvälisestä 

tärkeinä lintualueina (IBA), kansallisesti tärkeinä lintualueita 

(FINIBA (22)), sekä Ramsar-kosteikkosopimuksella.

Suomen merialueen populaatiosta merkittävä osa esimerkiksi 

räyskän, pikkutiiran ja lapinsirrin osalta pesii suunnittelualueella. 

Muita tärkeitä lajeja: selkälokki, suokukko, punajalkaviklo, tylli.

Erityisesti Krunnien saaristo on yksittäinen linnustollisesti 

merkittävä kohde. 

UHKAT

• Vähäisiä: kalastus, off-shore-tuulivoimapuistot, öljyvahingot

• Kohtalainen: haitalliset vieras- ja luontaiset lajit,

(kurttulehtiruusu, supikoira, minkki, luontaisista lajeista 

järviruoko), laidunnuksen loppuminen, ilmastonmuutos 

(lämpeneminen), loma-asutus (lintuluodot), pintavesien 

saastuminen, veneily (häirintä)

• Suuri: ilmastonmuutos (merenpinnan nousu, linnuston 

pesimäaikaiset myrskyt, avointen rantaniittyjen määrän 

väheneminen) 

30.9.2022 8



SAARISTOLINNUSTO 2/2

PÄÄMÄÄRÄT, TAVOITTEET, TOIMENPITEET

• Luontotyyppien ja lajien suojelun suotuisa taso on turvattu

Luontaisten lajien elinympäristöjen turvaaminen: vieraslajien ja 

haitallisesti lisääntyneiden luontaisten lajien torjunta (pienpetopyynti, 

ruovikoiden torjunta)

Rantalinnuston elinympäristöjen laajentaminen ja edustavuuden 

parantaminen (Avointen rantaympäristöjen hoito laiduntamalla ja 

raivaamalla – perinnebiotoopit, lintuluodot, laajennetut 

pesimäalueraivaukset)

Virkistyskäyttö ei uhkaa luontoarvoja (Maihinnousukiellot/ suositukset 

maihinnousun välttämiseksi linnuston pesimäaikana tärkeimmille 

pesimäalueille)

Ehdotettuja maihinnousurajoitusalueita 15.7. saakka esim: 

Oulu: Hermanni ja Hermanninmatala, Kahvankari, Krunninletto, 

Ii: Satakarin itäosan hiekkaniemi, Astekari, ja Pallonen. Santapankki?

Huvila- / kalamajan käytön häiriöt ovat mahdollisia etenkin seuraavilla, 

lähes puuttomilla lintusaarilla Perämeren saarten Natura-alueella: Pikku-

Hoikka, Karvonletto, Saapaskari, Leipäreet  ja Simon Möyly.
Arjan Haverkampderivative work: Bff - Philomachus_pugnax_-

Diergaarde_Blijdorp-8c.jpg, 

C BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10989118
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POHJOISTEN MERILAJIEN PUSSINPERÄ 1/2 

Mikäli ilmaston lämpeneminen jatkuu, voi Perämeren 

pohjoisosista muodostua monelle Itämeren pohjoiselle meri- ja 

rannikkolajille maantieteellinen takaraja, missä pohjoisiin 

meriolosuhteisiin sopeutuneet lajit selviävät. Perämeren saaret 

muodostavat tälle lajistolle pohjois-eteläsuuntaisen 

leviämisväylän. Perämeren pohjoisosat ovat myös tärkeitä, koska 

täällä norpan poikiminen jäälle on mahdollista.

UHKAT

• Vähäisiä: vieraslajit

• Kohtalainen: ilmastonmuutos - merenpinnan nousu, laidunnuksen 

loppuminen 

• Suuri: ilmastonmuutos – lämpeneminen, pintavesien saastuminen

ruijannuokkuesikko - Primula nutans subsp. finmarchica

Jouko Rikkinen, Creative Commons Nimeä Ei-Kaupallinen 4.0 (9/16)
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POHJOISTEN 

MERILAJIEN 

PUSSINPERÄ 2/2

PÄÄMÄÄRÄT, TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Luontotyyppien ja lajien suojelun suotuisa 
taso on turvattu

Luontaisten lajien elinympäristöjen 
turvaaminen: vieraslajien ja 
haitallisesti lisääntyneiden luontaisten 
lajien torjunta.

Pohjoisia olosuhteita vaativan lajiston 
elinolosuhteiden säilyminen 
(siirtoistutukset kantojen 
vahvistamiseksi, seurannat, 
edunvalvonta ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, perinnemaisemien 
hoito)
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VEDENALAINEN 

LUONTO 1/2
Suunnittelualueen vedenalainen luonto on pohjoiselle 

Perämerelle alueellisesti erittäin monipuolista. Fladat

(maankohoamisen vuoksi merestä irti kuroutuvat 

laguunit) kehittyvät kluuveiksi ja viimein kluuvijärviksi. 

Koska kynnyksen ruoppausta ei ole odotettavissa, fladat

ja muu matala rannikko ylläpitävät monipuolista 

vesikasvillisuutta ja mm. uhanalaisia ja silmälläpidettäviä 

lajeja.

Alueelta löytyy paljon vedenalaisia Natura- ja LuTu-

luontotyyppejä (laguunit, hiekkasärkät, riutat, 

ulkosaariston saarten ja luotojen vedenalaiset osat, 

suojaisat näkinpartaisniityt) ja vedenalaisia 

luontotyyppejä, jotka edustavat nimenomaan pohjoista 

hyvin vähäisen suolapitoisuuden Itämerta 

(vesisammalkasvustot, suursimpukkapohjat).

Suomen Itämeren mittakaavassa suunnittelualueen 

vedenalainen kasvillisuus on erityisen monipuolista ja 

alueelta löytyy paljon uhanalaisia ja luontodirektiivissä 

mainittuja vesikasveja. Lisäksi alueella kutee äärimmäisen 

uhanalainen meriharjus. Uhanalaiset meritaimen, lohi ja 

vaellussiika liikkuvat alueella.

Kuva: Manuel Deinhardt 30.9.2022



VEDENALAINEN LUONTO 2/2

Vedenalaiset ekosysteemit kuten esimerkiksi vesisammalniityt 

tai putkilokasviniityt ylläpitävät monimuotoisia 

selkärangattomien, kalojen ja vesilintujen muodostamia 

yhteisöjä. Ekosysteemit, esim. fladat, tuottavat tärkeitä 

ekosysteemipalveluja kuten esim. kalojen kutu- ja 

poikastuottoalueet, jotka on tärkeää säilyttää myös 

tulevaisuudessa.

Suunnittelualueella sijaitsee osin tai kokonaan kahdeksan eri 

EMMA-aluerajausta (ekologisesti merkittävät vedenalaiset 

merialueet). EMMA-rajausten perusteet ovat kalakannat, 

luonnontilaisuusja uhanalainen ja 

monipuolinen vesikasvillisuus. Suunnittelualueelle osuu myös 

EBSA-aluerajaus (Ecologically and Biologically Significant

marine Areas).
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UHKAT

Vähäisiä: laivaväylät – vedenalainen 

melu, off-shore –tuulivoimapuistot, 

kuluminen, ruoppaukset, yhteistyö 

(edunvalvonta)

Kohtalainen: vieraslajit; 

ilmastonmuutos – lämpeneminen, 

merenpinnan nousu; veneily 

(potkurivirrat, melu), öljyvahingot

Suuri: pintavesien saastuminen 

(rehevöityminen)
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PÄÄMÄÄRÄT, 

TAVOITTEET, 

TOIMENPITEET

Luontotyyppien ja lajien suojelun suotuisa taso on 

turvattu

Luontaisten lajien elinympäristöjen turvaaminen: 

vieraslajien ja haitallisesti lisääntyneiden luontaisten 

lajien torjunta.

Maankohoamisrannikon luontotyyppien säilymisen ja 

kehityksen turvaaminen (nelilehtivesikuusen 

siirtoistutus, meriuposkuoriainen; edunvalvonta)

Perinnebiotooppien suojelutason parantaminen

Pohjoisia olosuhteita vaativan lajiston elinolosuhteiden 

säilyminen (siirtoistutukset, seurannat)

Vedenalaisten luontotyyppien ja lajien kunnossapito, 

säilyminen ja tilan parantaminen (vedenalaisniityn 

ennallistaminen, nopeusrajoitus, yhteistyö 

ruoppaukset, edunvalvonta) – tässä uusia avauksia

Ehdotus: Nopeusrajoitus 6km/h Sarven saaristossa
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MEREINEN KULTTUURIPERINTÖ 1/2

Suunnittelualueen kulttuuriperintöarvot ovat merkittäviä. Alueen saarten elinkeino - ja sitä kautta kulttuurihistoriaa määrittää 
kalastus, merenkulku ja niihin liittyvät rakennukset ja rakenteet. Alueelta löytyykin monipuolisesti vanhaan maankäyttöön 
liittyviä rakennuksia, rakenteita sekä kalastukseen ja merenkulkuun liittyviä muinaisjäännöksiä ja muita 
kulttuuriperintökohteita.

Arkeologisia kohteita ovat erilaiset kiviset rakennusten ja säilytysrakennelmien jäännökset, verkkotarhat, rantautumispaikat,
merimerkkien kiviröykkiöt, merkkikivet sekä esimerkiksi rajamerkit. Vanhimmat kohteet ovat maankohoamisen myötä jääneet 
saarten sisäosiin. Alueen historiaan kuuluu myös lyhyt mutta intensiivinen pirtun salakuljetukseen liittyvä jakso. Alueen 
vedenalaista kulttuuriperintöä ei tunneta kattavasti, mutta alueelta on tietoja hylyistä, ja esimerkiksi Röytän edustalla on ollut 
vedenalaisia kiinnitysarkkuja. 

Rakennuskannassa yhdistyy virka- ja yksityisrakentaminen. Alueen merkittäviä, kalastukseen liittyviä ja sitä hyvin luonnehtivia 
kohteita ovat Selkäsarven kalastajakylä (Ailinpieti 1860) ja esimerkiksi vuosisatoja käytössä ollut Pensaskarin vanha 
kalastuspaikka (1900-luvun alku). Muista arkeologisista kohteista historiallisesti merkittävimpänä voi pitää Iso -Huiturin
Piispankiveä (1300-luku). Alueen virkarakentamista merimerkkien lisäksi edustavat Iin Röytän luotsiasema, Luotsila (1932, ja 
Lastaaja 1927), joka on merkittävä osa 1800–1900-lukujen taitteen satamamiljöötä, sekä Ulkokrunnin majakka- ja 
luotsiyhdyskunta. Pääosa mainituista kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Saaristomaisemat, luonnonmaiseman lisäksi urbaanimaiseman (mm. Veitsiluoto, Outokumpu) kohtaamisen luoma jännite on 
osa kansallispuiston maisemakuvaa.

UHKAT

• Vähäisiä: ilmastonmuutos – lämpeneminen, luonnonpalot, off-shore –tuulivoimapuistot, öljyvahingot

• Kohtalainen: kulttuuriperintökohteiden tuhoaminen (tahallinen ja tahaton), laidunnuksen loppuminen, myrskytuhot, 
rahoitus/puuttuminen, umpeenkasvu, vähäinen yhteistyö

Pensaskarin vanha kalastuspaikka, kuva Päivi Tervonen 2020. 
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MEREINEN KULTTUURIPERINTÖ 2/2

• Arvokkaat kulttuuriperintökohteet säilyvät

Kulttuuriperintökohteet säilyvät ja ne otetaan huomioon esim. virkistysrakenteiden 

kunnossapidossa. Kulttuuriperintökohteilla on itseisarvon lisäksi 

virkistyskäyttöarvoa, ja niihin tutustuminen parantaa niiden säilymistä . 

Virkistyskäytössä olevien kohteiden säilyminen on turvattu hoidon ja seurannan 

avulla. (inventoinnit ja päivitykset, kuntotarkastukset rakennusperintökohteet 5 

vuoden välein , tarvittavat hoitosuunnitelmat, kunnostukset, opastus)

Suunnittelualueen maisema-arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti arvokkaiden 

kulttuuriympäristöjen (RKY) kohteet. Kulttuuriperinnön ja maiseman hoito 

perinnebiotoopeilla, lampaat ja raivaukset; sidosryhmäyhteistyö ja vuokralaiset

RKY-alueilla)Säilymisen turvaaminen yhdessä alueen vuokralaisten kanssa sovittavin 

toimenpitein (esim. vuokraehdot).

Piispankivi, Iso-Huituri, kuva Päivi Tervonen 2022 30.9.2022 17



VIRKISTYSKÄYTTÄJIEN PROFIILI

• Omilla veneillä liikkuvat

• Melojat

• Moottorikelkkailijat

• Hiihtäjät

• Tärkeimmät vetovoimatekijät kävijöiden mielestä

• Saarikohteiden luontoon ja kulttuuriperintöön tutustuminen

• Lintujen tarkkailu

• Marjastus

• Luontokuvaus

• Kalastus

• Metsästys

• Rento oleskelu

• Mökkeily (yksityismökit ja kansallispuiston vuokrakämpät)

1830.9.2022



VIRKISTYSKÄYTÖN TAVOITTEET

1. Virkistyskäyttö ei aiheuta liiallista haittaa luontotyypeille ja lajien 

suojelulle

• Ohjataan käyttö sopiviin kohteisiin, viestitään retkietiketistä

2. Perämeren suunnittelualueella virkistyskäyttö on ohjattu järkevästi 

kävijäpainetta kestäviin kohteisiin, joita kehitetään yhteistyössä

• Selkä-Sarvi, Pensaskari, Vähä-Huituri, Iin Röyttä, Kropsu, Härkäletto, 

Hietakalla ja Ryöskärinkalla

• Laadukkaat, monipuoliset, oikein mitoitetut ja sijoitetut 

retkeilyrakenteet

• Kohteiden matkailukäyttöä kehitetään yhdessä alueella toimivien 

yritysten, paikallisten asukkaiden sekä alueella vierailevien 

kävijöiden kanssa (viestintä, markkinointi, sidosryhmäyhteistyö, 

tapaamiset)

3. Perämeren saaristokokonaisuus, Ruotsin saaristo mukaan lukien, on 

tunnettu ja arvostettu kohde, joka mahdollistaa ympärivuotisia ja 

osin esteettömiä palveluja.

• Esteettömien palveluiden selvitys Selkä-Sarveen

• Yhteiset kehittämishankkeet ja tapaamiset

30.9.2022 19



VIRKISTYSKÄYTÖN UHKAT

1. Yritystoiminnan ja yhteistyön kuihtuminen

• Ilman paikallisia toimijoita veneettömät retkeilijät eivät pääse 

saariin, eikä merellinen kulttuuri pysy elävänä

2. Laidunnuksen loppuminen saarissa

• Saarien umpeenkasvu

3. Öljyvahingot

• Suuronnettomuuden vaikutus katastrofaalinen, mutta myös pienet 

määrät vaikuttavat vesiluontoon ja retkeilykokemukseen

4. Tuulivoimapuistot

• Esteettinen haitta 

• Uhka linnustolle sekä vedenalaiselle eliöstölle

5. Roskaantuminen, vesien saastuminen ja rehevöityminen

• Huonontaa retkeilykokemusta ja aiheuttaa haittaa lajistolle

6. Häiriökäyttäytyminen ja välinpitämättömyys

• Huonontaa retkeilykokemusta ja aiheuttaa haittaa lajistolle

7. Rahoituksen puute

• Kohteita ei pystytä ylläpitämään, eikä kehittämään 30.9.2022 20



VIRKISTYSKÄYTÖN VUODEN 2022 KUULUMISET

• Heinäkuuhun 2022 mennessä Perämeren kansallispuistossa on ollut 

5000 kävijää

• Alueen matkailuyrittäjät tuoneet asiakkaita sekä Perämeren 

kansallispuistoon että Iin Röyttään

• Metsästys- ja kalastusretket lisääntyneet

• Kiinnostus luonnonhoitoa ja -suojelua edistävään toimintaan on 

edelleen suurta. Esimerkiksi lammaspaimenviikot (kesä-elokuu) 

huippusuosittuja (Pensaskari, Selkä-Sarvi)

• Tienvarsiopasteet ja infotaulut satamiin

• Selkä-Sarven saunaremontti, Kokon tuvan vessan 

rakentaminen, pitkospolkujen uusiminen

• Vähä-Huiturin katon uusiminen

• Lisäksi vuosittain toistuvat ylläpito- ja kunnostushommat

• Perushuolto (jäte & puu)

• Rakennusjätteiden yms. siivoaminen saarista

• Poijujen kiinnitysten tarkistaminen ja uusiminen

• Laitureiden kunnostukset

• Kaikki muu esiin tuleva 30.9.2022 21



KALASTUS, ELINVOIMAISET KALAKANNAT 1/2

Kaupallinen- ja vapaa-ajankalastus kestävästi. Luontaisten 

kalakantojen (mm. meritaimen, siika, meriharjus) 

elinvoimaisuuden turvaaminen.

UHKAT

• Vähäisiä: ilmastonmuutos – lämpeneminen, laivaväylät, off-shore –

tuulivoimapuistot, öljyvahingot

• Kohtalainen: vieraslajit, kalastus (uhanalaiset kalakannat, sivusaalis), 

maankohoaminen (regalepaikat), pintavesien saastuminen, puutteellinen 

aluetuntemus (kalastussäännöt eri alueilla)

• Suuri: Haitalliset luontaiset lajit (harmaahylje, itämerennorppa), 

säädökset (kalakantojen suojelu)

30.9.2022 22



KALASTUS, ELINVOIMAISET KALAKANNAT 2/2

PÄÄMÄÄRÄT, TAVOITTEET, TOIMENPITEET

• Luontotyyppien ja lajien suojelun suotuisa taso on turvattu

Uhanalaisten kalalajien kalakantojen tilan paraneminen, meriharjus, luontainen 

meritaimen, vaellussiika (meriharjuksen elinympäristökunnostukset, 

tutkimusyhteistyö, kalastuksen säätely (sivusaalis))

Luontaisten lajien elinympäristöjen turvaaminen: vieraslajien ja haitallisesti 

lisääntyneiden luontaisten lajien torjunta. (mustatäplätokko, seuranta)

• Perämeren kalastusperinteen ja kalastuselinkeinon tulevaisuus on 

turvattu, kalakannat kestävät kalastuksen

Kestävä kalastus parantaa kalastuksen tuottavuutta, kannattavuutta ja 

saalisvarmuutta; kaikilla on mahdollisuus kalastaa; kalakannat ovat elinvoimaiset 

(hylkeen ja norpan metsästysjärjestelyt, kalastusjärjestelyt, edunvalvonta, yhteistyö 

kalastajien, kalastuksenvalvonnan ja tutkimustahojen kanssa)

• Terveiset keväältä ja kesältä

Luken kanssa tehtiin meriharjuksen emokalapyynti kansallispuistossa Selkä Sarven 

alueella huhtikuun lopussa.

Luke teki kesäkuussa pienpoikasalueiden kartoituksia Iin Krunneilla.
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Maptionnaire-kysely 2021

• Vastaajia 129 kpl, miehiä 65% naisia 33% muu 2%.

• Yksityishenkilönä 73%, tukikohta alueella 50%.

• Alue hyvin tuttua 68%.

• Lempipaikat (kuvassa): Perämeren kansallispuisto (Selkä-Sarvi), ja 

Iin Röyttä

• Kehittäminen: lisää ja parempia satamia, sekä lisää 

retkeilyrakenteita ja kyytimahdollisuuksia veneettömillekin

• Tarinat/ kulttuuriperintö: etenkin Iin Röytästä

• Muuta huomioitavaa: mm.Oulun edustan saarien kehittämistä 

lähivirkistykseen

• Tulokset laitettu tiedoksi alueen kunnille, ja niitä käytetään 

suunnittelun tukena
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Erillisselvitykset:

Perämeren kansallispuiston 

laajentaminen

• Osana suunnitelmaa tehdään tai aloitetaan muutamia aluetta 
koskevia erillisselvityksiä. Näistä tärkeimpänä selvitetään 
Perämeren kansallispuiston ja sen ympäröivän valtion 
vesialueen (ns. Huiturin vesialue) mahdollisen yhdistämisen 
vaikutukset.

Selvitys valmistuu HKS:n kanssa v.2022

• Tämän selvityksen mukaiset muutokset EIVÄT tapahdu HKS:n
valmistumisen myötä 2021-2022. Jos säädöksiä muutetaan, 
se vaatii eduskunnan käsittelyn.

• Merkittävimmän vaikutukset tulisivat kalastukselle ja 
metsästykselle. Näistä on järjestetty keskustelutilaisuudet alueen 
käyttäjien kanssa nyky- ja tavoitetilan kartoittamiseksi v.2021.

• Laajentaminen olisi Metsähallitukselle selkeä ratkaisu: vesialueen 
saaret kuuluvat jo kansallispuistoon, eikä luonto tai meri tunne 
kiinteistönrajoja.

• Muita tehtäviä selvityksiä: lintuluotojen raivaus- ja 
rauhoitustarpeet; perinnebiotooppien lisäystarpeet; 
pienpetopyynnin kohteet
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Muut ajankohtaiset: Perämeren kansallispuiston säädöksen 

päivitys ja Merialueen luonnonvarasuunnitelma

• Ympäristöministeriön hanke päivittää vanhat kansallispuistolait nykyisen luonnonsuojelulain tasalle

• Suojelualueiden säädöksiin ei merkittäviä muutoksia

• Perämeren kansallispuisto:

Ei muutoksia aluerajaukseen, kalastusjärjestelyihin tai metsästysjärjestelyihin.

Muutos: tavoite lisätä nykyisen luonnonsuojelulain mahdollistama poikkeuslupapyynti myös riistalajeille, jotka aiheuttavat va araa 

turvallisuudelle tai merkittävää haittaa omaisuudelle.

-> pohdittavaksi poikkeusluvat hylkeille ja norpille?

• Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen kevätistuntokaudella 2023 ja uudet rauhoitussäännökset 

tulisivat voimaan yhtä aikaa uuden luonnonsuojelulain kanssa kesäkuussa 2023.

Lausuntoaika loppui 23.8.2022

• Merialueen luonnonvarasuunnittelu (LVM) Perämerellä on alkamassa: suunnitelmaan liittyy osallistamistilaisuus 

alueella (loka-marraskuu) ja tiedotusta. LVM on laajemman alueen osallistavaa yhteissuunnittelua. 
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Jatkoaskeleet

• Hoidon ja käytön suunnittelu etenee resurssien arviointiin, 

sekä karttojen, tiivistelmien ja (lausunto)julkaisun tekoon.

• Alueen toimijoiden osallistaminen on päättymässä, 

seuraavana vuoden 2022 lopulla lausuntoversion julkaisu.

→ Etenemistä voi seurata nettisivuillamme

→ Lausuntoversiota voi jokainen kommentoida (muistutus)

Perämeren kansallispuiston laajentamisesta koostetaan vuoden 2022 aikana 

mietintö tai ehdotus, joka esitetään Ympäristöministeriölle (riippumatta 

ehdotetaanko liittämistä tai ei). Tämän jälkeen YM ottaa vastuun asian 

mahdollisesta edistämisestä. Mietintö esitetään myös HKS:n liitteenä, jolloin 

siihenkin voi antaa muistutuksen.
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Yhteystiedot
• Kysymykset hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Eevamaria Harala (eevamaria.harala@metsa.fi)

• Muu ryhmä (etu.suku@metsa.fi)

• Virkistys: Hannele Kytö, retkeilyrakenteet; Irja Leppänen, 
matkailuyhteistyö; 

• Luonnonsuojelu: Päivi Virnes, maaluonto; Essi Keskinen, 
meriluonto, Hannu Tikkanen, linnusto

• Erä: Eero Hartikainen, kalastus; Mikko Rautiainen, metsästys

• Kulttuuriperintö: Päivi Tervonen

• Suojelualueiden ulkopuoliset toimet: Tarja Puurunen 
(vuokrasopimukset, kalankasvatus)

Hoito- ja käyttösuunnitelman sivut: 

www.metsa.fi/perameren-suunnittelu
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