
KOORDINAATIT: 
Pensaskarin venelaituri:   
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 40.7750’ lon: 
24° 13.7482’ ETRS-TM35FIN: N: 7287001 E: 
372696. 
Pensaskarin venepoiju:   
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 40.7685’ lon: 
24° 13.4425’ ETRS-TM35FIN: N: 7287000 E: 
372462.

PENSASKARIN LUONTOPOLKU:
Lähtöpiste: Pensaskarin satama. 
Pituus: 500 m. 
Kesto: 0,5-1 h. 
Vaativuusluokka: Helppo. 
Ei reittimerkintää.
Retkeilyrakenteet: Katajahake-polku. 
Lähtöpisteellä tulipaikka. Museon pihalla 
pöytäpenkki.

HUOMIOITAVAA:
• Pensaskari on päiväkäyntikohde, jossa ei 

voi yöpyä.
• Avotulen teko on sallittua vain Pensaskarin 

tulentekopaikalla.
• Juomavesi on tuotava mukana.
• Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden 

keräysastioita, joten jätehuolto on oma-
toiminen.

• Kansallispuistossa ei ole esteettömiä 
palveluita.

• Saarella on normaalikesinä runsaasti paar-
moja, joita vastaan kannattaa suojautua 
riittävällä vaatetuksella.

• Pensaskarissa liikkuminen on sallittu vain 
poluilla 1.5.-31.7. välisenä aikana linnuston 
pesimärauhan turvaamiseksi.
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KUVAT: ESSI KESKINEN, SUVI SAARNIO, 

MAARIT VAAHTERANOKSA

Perämeren kansallispuiston entisöidyssä 
kalastustukikohdassa Pensaskarin saarella voi 
ihailla vanhan kalastuskulttuurin muovaamaa 
kulttuurimaisemaa ja tutustua seudun kult-
tuurihistoriaan. Nyt museokäyttöön siirtyneet 
rakennukset ja niiden esineistö kertovat 
toisaalta entisajan elinvoimaisesta kalas-
tuskulttuurista, toisaalta muutoksesta, joka 
perinteistä kalastuskulttuuria kohtasi uusien 
välineiden ja materiaalien yleistyessä. Yhteen 
Pensaskarin verkkomakasiineista on koottu 
vanhaa kalastuskulttuuria esittelevä näyttely. 

Perinteinen laidunnuskäyttö yhdessä maanko-
hoamisen kanssa on luonut puistolle leimaa-
antavat laajat merenrantaniityt. Pensaskarin 
saarella sijaitsee puoli kilometriä pitkä luon-
topolku, joka johtaa Pensaskarin satamasta 
Klujärven kautta vanhalle kalastustukikoh-
dalle. Klujärvi on maankohoamisrannikolle 
tyypillinen merestä kuroutunut pikkujärvi 
eli kluuvi. Perämeren saarilla voidaan tavata 
myös uhanalaista merilinnustoa sekä useita 
kasviharvinaisuuksia. 

Pensaskari on pääasiassa päiväkäynti- ja 
kesäkohde, joka sopii erityisesti veneilijöille 
ja retkeilijöille: tarvitset oman veneen tai 
venekyydin. Saareen pääsee myös meloen. 
Torniosta Röyttän satamasta Pensaskariin on 
matkaa noin 10 km ja Kemin sisäsatamasta 
noin 15 km. 

Perämeren tupien vuokraus: 
visitmerilappi.fi 

Opastetut retket ja kuljetuspalvelut:
luontoon.fi/perameri > Yhteistyötahot

Säännöt ja ohjeet:
luontoon.fi/perameri > Ohjeet ja säännöt

Asiakaspalvelu:
Liminganlahden luontokeskus,
Rantakurvi 6, 91900 Liminka
puh. 0206 39 6059,
liminganlahti@metsa.fi

#perämerenkansallispuisto #pensaskari

Perämeren kansallispuisto

Pensaskari
Pensaskarin saarella sijaitsee yksi Perämeren kansallispuiston merkittävimmistä ja suosituim-
mista kulttuurihistoriallisista kohteista. Saarelta löytyy vanhaa kalastuskulttuuria esittelevä 
näyttely, museokäyttöön siirtyneitä rakennuksia sekä puoli kilometriä pitkä luontopolku, 
joka kulkee Pensaskarin satamasta kluuvijärven kautta vanhalle kalastustukikohdalle.

https://visitmeri-lappi.fi/
https://www.luontoon.fi/perameri/palvelut/yhteistyotahot
https://www.luontoon.fi/perameri/ohjeetjasaannot
https://www.retkikartta.fi/
https://www.luontoon.fi/
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Satama - Hamn - Harbour

Vierassatama - Gästhamn - Guest harbous

Retkisatama - Utfärdshamn - Excursion harbour 

Maihinnousupaikka - Ankringsplats - Anchorage 

Opastus - Info - Information

Vuokratupa - Reserveringsstuga - Rental hut

Sauna - Bastu - Sauna

Autiotupa - Ödestuga - Open wilderness hut

Grillikota - Grillkåta - Barbecue hut

Telttailualue - Tältningsområde - Tent site  

Tulentekopaikka - Eldplats - Campifire site

Nähtävyys - Sevärdhet - Sight
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