
NATURA 2000 -ALUE
Raahen saaristo on valittu Natura 2000 –verkostoon 
linnustonsa, kasvillisuutensa ja luontotyyppiensä pe-
rusteella. Alueen kokonaispinta-ala on 2240 hehtaaria, 
josta maa-alueita ja matalikoita on noin 358,5 ha ja ve-
sialueita noin 1881,5 ha.

Raahen saaristo on Pohjanlahdella ainoa merkittä-
vä saaristo Kalajoen Rahjan ja Oulunsalon välisel-
lä alueella. Saaristoon kuuluu sekä rannikon läheisiä 
metsäisempiä sisäsaaria että kauempana avomerellä 
sijaitsevia pieniä avoimia luotoja. Saaristo on maan-
kohoamisen ja varhaisten elinkeinojen, kuten lai-
dunnuksen, kalastuksen ja merenkulun, muovaama 
maisemallisesti arvokas kokonaisuus. 

YMPÄRIVUOTINEN RETKEILYSAARISTO
Raahen saaristo on ahkerassa virkistyskäytössä ym-
päri vuoden. Läheisen sijaintinsa ja helpon saavutetta-
vuutensa vuoksi saaret soveltuvat hyvin retkeilykoh-
teiksi. Useisiin saariin on kohtalaisen helppo rantautua 
myös veneellä. Jokamiehen oikeuksien myötä on mar-
jastus ja sienestys myös sallittua. Talvellakin saaristo 
houkuttelee jäälle ja saariin runsaasti hiihtäjiä, käveli-
jöitä, luistelijoita ja pyöräilijöitä.

Vuoden retkikohde 2016 on vesiretkeilijän aarrepaikka. 
Karttasivulta löydät esimerkkejä reiteiksi melonta- ja 
suppailuretkille. Kylmäniemenlahti ja saarten suo-
jassa oleva Pikkulahti soveltuvat mainiosti lajien har-
joitteluun ja lyhyisiin retkiin. Ulkosaariin ja avomeri- 
reiteille suuntautuviin retkiin tarvitset jo enemmän ko-
kemusta.

Kesän saaristoristeilyillä voit viettää unelmien kesä-
päivää Taskun hiekkarannalla, tutustua omalaatui-
seen luontoon Iso-Kraaselin luontopolulla tai nauttia 
rauhasta Kallan kivikkoisilla rannoilla. Matka saariin 
kestää vain noin 20 minuuttia. Retkillä näet myös his-
torialliset pookit. 

OHJEITA TAUKOTUPIEN KÄYTTÄJILLE
Taukotuvat Kallan, Taskun ja Ulkopauhan saarissa on 
tarkoitettu tilapäiseen levähtämis- ja yöpymiskäyttöön 
(1 - 2 vrk) ympärivuotisesti. Anna tilaa uusille tulijoille, 
viimeiseksi tulleilla on etusija yöpyä. Käytä polttopuu-
ta säästäen. Tupakointi sisätiloissa on kielletty! Kirjoita 
tuvan vieraskirjaan nimesi, havaintosi ja seuraava ret-
kikohteesi. Siivoa aina jälkesi. Tutustu tuvalla olevaan 
tupakohtaisen kansion sisältöön.

Iso-Kraaselin Luotsitupaa vuokraa MeriRaahe. 
Tarkemmat tiedot majoituksesta, aukioloajoista ja 
tapahtumista: www.meriraahe.fi 

Natura 2000 -suojelualueella telttailuun sopivia aluei-
ta ovat laavujen, tupien ja nuotiopaikkojen välitön lä-
hiympäristö.
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RETKEILYKOHTEITA SAARISTOSSA
Iso-Kraaseli on toiseksi suurin Raa-
hen saarista. Siellä sijaitsee puinen 
tunnusmajakka eli pooki, 2.3 km pit-
kä luontopolku, laavu ja MeriRaahen 
vuokraama Luotsitupa jossa 13 yö-
pymispaikkaa, sähkö, juokseva vesi 
ja sauna. Luontopolun varrella on 15 
opastaulua, jotka kertovat saaren lin-
nuista ja kasveista. Kesäisin saaressa 
laiduntaa lampaita, jotka pitävät huol-
ta luonnosta. Siellä on myös edusta-
vuudeltaan erinomainen kluuvijärvi. 
Saaressa on pienvenelaituri, kajakki-
laituri ja pitkälaituri.

Tasku on pituudeltaan 410 m ja 
leveydeltään 240 m. Taskun puu- 
rakenteinen pooki rakennettiin vuonna 
1853 ja se on säilynyt alkuperäisellä 
paikallaan lähes muuttumattomana.  
Taskussa on vanha kalamaja, sekä 
taukotupa ja laituri. Saari on suo-
sittu retkeilykohde ympäri vuoden. 
Kesäisin kävijöiden suosiossa on etelä- 
rannalla sijaitseva hiekkaranta.

Kalla on pituudeltaan 300 m ja levey-
deltään 230 m. Kallan kivikkoinen luo-
to on toiminut kalastajien tukikohtana 
jo 1800-luvulla. Kallassa on yleisessä 
käytössä Raahen Kalastajainseuran 
omistama tupa, nuotiopaikka sekä 
laituri rantautumista varten. Saarella 
oleva kluuvijärvi ympäristöineen on 
luonnoltaan arvokas. Saari on tunnet-
tu myös hienoista kivikkorannoista.

Ämmä-äijä Ämmä, Äijä ja Iso-Soini 
ovat kasvaneet yhteen ja saarta kutsu-
taan nimellä Ämmä-Äijä. Saari on hyvä 
retkeilykohde sekä kesällä että talvel-
la läheisen sijaintinsa vuoksi. Kesäisin 
tässäkin saaressa lampaat harven-
tavat ylitiheää heinä- ym. kasvustoa. 
Lintujen muuttoaikana Ämmä-Äijässä 
esiintyy kahlaajia mm. suokukko, liro 
ja mustaviklo. Saaressa on laavu, nuo-
tiopaikka sekä luontopolku.

Ulkopauha on rannoiltaan kivikkoi-
nen ja sitä ympäröivät karikot, mutta 
laituri helpottaa rantautumista. Saari 
on pääasiassa lehtimetsän peittämä 
ja siellä on kuivia nummia, jotka ovat 
edustavuudeltaan merkittäviä. Ulko-
pauhassa on retkeilijöiden käytettä-
vissä yleisölle avoin Raahen Kalasta-
jainseuran taukotupa ja nuotiopaikka.

Smitti on pituudeltaan 350 m ja le-
veydeltään 200 m. Smitti on suosittu 
retkeilykohde, josta löytyy laavu ja 
nuotiopaikka. Saaren voi kiertää ki-
vikkorantaa ja polkua pitkin. Siellä on 
runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä 
sekä vaihettumis- ja rantasoita. Kesäi-
sin Smitissä määkivät ja laiduntavat 
lampaat Iso-Kraaselin malliin.

MAIHINNOUSUKIELTO

Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi lintuluodoilla ja 
-saarilla on lintujen pesimäaikaan maihinnousukielto.

15.4. – 15.7: Saapaskari, Kakkonen, Selkämatala,
Kallanriutta, Rääpäkänriutta, Vesimatala, Isokivi,
Kurikka, Kusiini, Kanttikivet
1.5. – 20.7: Rääpäkkä
1.5. – 15.7: Jyry

TOIMINTA
ONNETTOMUUSTILANTEESSA

Jos onnettomuus sattuu, selvitä tapahtunut tilanne 
ja auta välittömässä vaarassa olevia henkilöitä. Toimi 
rauhallisesti ja hälytä heti apua puhelimella.

Yleinen hätänumero
112

Meripelastuksen
hälytysnumero
0294 1000

tai VHF-kanava
16 / VHF-DSC 70

ETHÄN ROSKAA
ARVOKASTA SAARISTOAMME

Viethän mennessäsi kaiken, minkä tuot tullessasi. Älä 
jätä roskia luontoon. Puhtaan paperin ja pahvin voi 
polttaa tulipaikalla. Biojätteet eivät kuulu sekajäteas-
tiaan eikä luontoon, voit jättää ne taukopaikan kuiva-
käymälään. Ongelmajäte, kuten akut tai paristot, kuu-
luu viedä ongelmajätekeräykseen. Siivoa aina omat ja 
tarvittaessa myös muiden jätteet.

Retkeilyalueen ylläpidosta vastaa Raahen kaupungin 
Tekninen keskus, puh. 044 439 3514

RAAHEN MATKAILUNEUVONTA
www.visitraahe.fi
044 439 3240
matkailu@raahe.fi

Retkeilijän Raahe
HISTORIAA HUOKUVA
RETKEILYSAARISTO

.FI

Jaa parhaat hetkesi  #visitraahe  @visitraahe



KARTTA ON VIITTEELLINEN, EI NAVIGOINTIIN!
Rantautuminen ja uiminen kartassa osoite-
tuilla luonnonmukaisilla paikoilla tapahtuu 

omalla vastuulla.

Tutustu Raahen saaristoon 
Glopas-äänioppaan kanssa!
Lataa ilmainen ääniopaste- 
sovellus älylaitteesi sovel-
luskaupasta.

SELITE KARTAN SYMBOLEISTA
Laituri
Laavu
Nuotiopaikka
Pooki
Taukotupa
WC/kuivakäymälä
Rantautumispaikka;
luonnonmukainen
Luontopolku
Esteetön ulkoilureitti
Uimaranta; yleinen
Uimapaikka;
luonnonmukainen
Retkeilyvaruste-
vuokraus
Vierasvenelaituri
Veneen vesillelasku
Hylky (vaaraton)

Purkuputki
Polku
Natura 2000 -suojeluohjelma-alueeseen
kuuluvan alueen raja
Sataman liikkumis- ja oleskelurajoitusalue; 
Poliisilain (872/2011) nojalla annetun asetuksen 
(1104/2013) mukaisesti alueella luvaton liikku- 
minen ja oleskelu on kielletty rangaistuksen 
uhalla.
Väylä (syvyyslukema); Aineisto ladattu Liikenne- 
viraston katselu- ja latauspalvelusta 17.3.2016

Leirintäalue
Asuntovaunualue
Lintutorni
Majoitus
Kahvila
Matkailuneuvonta
Museo
Pysäköintipaikka
Sairaala
Taksiasema
Linja-autoasema
Uimahalli
Kirkko
Kalahalli

Polttoainejakelu;
veneilijät
Koirien uintipaikka

SUP- ja melontareitti, helppo:
Pikkulahti - kanava - Kylmäniemi - kanava - Pikkulahti

SUP- ja melontareitti, keskivaikea:
Kylmäniemi - Konikari - Mikonkari - Kylmäniemi

SUP- ja melontareitti, vaativa:
Kylmäniemi - Pikkulahti - Ilolinna - Hakotauri - Kylmäniemi

SUP- ja melontareitti, haastava:
Kylmäniemi - Tasku - Smitti - Iso-Kraaseli - Pikkulahti - Kylmäniemi
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