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Javarusjoen melontareitti, reittikuvaus 
 

 

Javarusjoen pisteet ja kuvaus 

 

Javarusjoki alkaa Javarusjärvestä ja sen pohjoispuolella olevasta Suopankijärvestä. Järvien välillä 

on muutaman sadan metrin mittainen suvantojoki. Jompikumpi näistä järvistä on sopiva 

melontareitin aloituspiste. 

 

Javarusjärven korkeus merenpinnasta on 216,5 m 

 

Javarusjoen silta  

N 66°54.183’ 

E 026°59.187’  

200 m 

 

Suopankijärven korkeus merenpinnasta on 216,4 m. 

 

Suopankijärven luusua 

N 66°55.131’ 

E 026°58.477’  

206 m 

 

Jokiosuus alkaa Suopankijärven luoteispäästä. Joen luusuassa on kaivo.  Aluksi joki virtaa noin 

puoli kilometriä suvantona Kokkonivalle. 

 

Kokkonivan silta (kosken alku) 

N 66°55.606’ 

E 026°58.142’  

211 m 

Kuva: IMGP3988 

 

 
 

Kokkonivan loppu 
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N 66°55.725’ 

E 026°58.093’  

211 m 

 

Sen jälkeen melotaan suvantoa noin puoli kilometriä, ennen kuin saavutaan Kemiläisenkoskelle. 

Sen luokka on niva - I. 

 

Kemiläisenkoski alku 

N 66°55.985’ 

E 26°57.656’ 

211 m 

 

Koskella on pituutta reilut 100 m ja se päättyy saaren kohdalle. Vasen haara on parempi melontaan. 

 

Kemiläisenkoski loppu 

N 66°56.366’ 

E 026°57.544’  

207 m 

Kemiläisenkosken jälkeen joki virtaa mukavasti ennekuin rauhoittuu suvannoksi. Suvantoa 

melotaan reilu kilometri ja sitten saavutaan pienelle Iso-Löysäkkä järvelle. Sen korkeus 

merenpinnasta on 211,6 m. Ensimmäisellä jokiosuudella noin 3 km matkalla pudotusta vajaat 5 m. 

 

Löysäkkäjärvi 

Kuvat: IMGP3989, IMGP3990 

 
 

Iso-Löysäkältä joki jatkuu itäkoillis-nurkasta. Aluksi melotaan leveää suvantoa puolisen kilometriä, 

ennen kuin joki kaventuu Sokkakumpujen länsipuolella. Kapeikossa on koski, joka on 

kalataloudellisesti kunnostettu kivivalli-allas-tyyppisesti. 

 

Löysäkkä tekokoski I 

N 66°57.125’ 

E 026°58.281’  

205 m 

 

Löysäkkä tekokoski loppu 

N 66°57.281’ 

E 026°58.397’ 
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204 m 

Kosken jälkeen joki levenee suvannoksi ja osuudella on myös yksi pienempi ja toinen isompi saari. 

Saarten paikkeilla on niva.  Joen länsipuolella on laaja soidensuojelualue. 

 

Niva alku 

N 66°57.649’ 

E 026°58.439’ 

202 m 

 

Niva loppu 

N 66°57.683’ 

E 026°58.462’ 

202 m 

 

Kun on melottu muutama sata metriä jälkimmäisestä saaresta alkaa koskiosuus, joka välillä 

rauhoittuu suvannoksi. Sitä jatkuu Javarussaaren ohi Siurunjoen yhtymäkohtaan. Jokien 

yhtymäkohdassa on kota. Tällä nivakoskiosuudella on pituutta noin 3,5 km.Näiden koskien 

luokittelu on aika lailla makuasia. Koko jaksoa voisi arvioida koskiluokka I –II. Korkeampi luokka 

tulee siitä, että sopivalla vedenkorkeudella kosket ovat hyvin teknisiä melottavia. Jos vettä on 

vähän, niin melonta jopa lyhyellä koskikajakilla käy mahdottomaksi. Tulvalla kosket luultavasti 

siliävät ja reitinvalinta ainakin helpottuu. Tavallisen harrastemelojan näkökulmasta kosket ovat 

nykyisellään liian kivisiä muulloin kuin tulvalla. Inkkarilla melominen on siksi lähes mahdotonta ja 

jokikajakillakin hankalaa.   

 

 

Joen alkuosa Siurujoen yhtymäkohdalle, kodalle (pituus Javarusjärvestä Suopankijärveen 

laskevan joen maantiesillalta kodalle vajat 13 km) muodostaisi mukavan puolenpäivän 

melontakohteen joko vuokrausasiakkaalle (aika aloitteleva meloja) tai ohjattuun toimintaan, 

jos kulkuyhteydet ts. kajakkien/kanoottien poiskuljetus kodan lähelle tulevien ajourien kautta 

onnistuu. Vastaavasti kota voisi toimia aloituspisteenä Kurkiaisen laavulle tai siitä 

pidemmällekin ulottuvaan melontaan. Nykyisellään on ilmeisesti niin, että Javarus- tai 

Suopankijärveltä on melottava Kurkiaisen laavulle saakka. Se on ensimmäinen paikka, jossa 

ajokelpoinen tie tulee jokivarteen.  Tämä matka on niin pitkä, että se ei sovi tavanomaiseen 

ohjattuun melontatoimintaan. Urheilullisille vuokra-asiakkaille se on sopiva päivämatka. 

Siuruanjoen kodalta kilometri alavirtaan joen pohjoisrannalle vain reilun sadan metrin 

päähän jokirannasta tulee metsätie, joka nykyiselläänkin saattaisi toimia kaupalliseen 

melontaan riittävänä huoltoväylänä. Jos näin on niin silloin kuljetusten puolesta joen 

alkuosalle voidaan luoda noin 14 km mittainen melontatuote (joko vuokraus tai ohjattu). 

Ohjatussa tuotteessa Siurujoen kota toimii evästelypaikkana. Vastaavasti jokirantaan 

tulevalta metsätieltä voidaan aloittaa reilun 5 km melonta Kurkiaisen laavulle tai 

urheilullisille asiakkaille koko päivän melonta Kemijokivarteen. 

 

Jos Siurujoen yhtymäkohdan kodan kulkuyhteyksiä (moottoroitu kanootti ja tai ihmiskuljetus) 

kehitetään, niin silloin joen pohjoispuolen kulku-urien kehittäminen on järkevämpi vaihtoehto, 

koska jo nykyisellään toimiva tie Kurkiaisen laavulle on tällä puolella. Jokirantaan tulevan 

tieuran pitää päättyä kunnostettuun kanoottien vesillelaskupaikkaan. Vähimmillään tämä 

tarkoittaa jokirannan puuston ja kivien raivaamista tähän käyttötarkoitukseen sopivaksi ja 

pidemmälle vietynä melontaan sopivaa laiturirakennetta. 
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Koski a alku, I 

N 66°57.793’ 

E 026°58.453’  

201 m 

 

Koski a loppu 

N 66°57.941’ 

E 026°58.257’  

199 m 

 

Koski b alku, II 

N 66°57.976’ 

E 026°58.233’  

199 m 

 

Koski b loppu 

N 66°58.111’ 

E 026°58.207’  

197 m 

 

Koski c alku, II 

N 66°58.236’ 

E 026°58.236’  

197 m 

 

Koski c loppu 

N66°58.352’ 

E 026°58.708’  

194 m 

 

Koski d alku, II 

N 66°58.500’ 

E 026°59.061’  

194 m 

 

Koski d loppu 

N 66°58.524’ 

E 026°59.556’  

191 m 

 

Koski e alku, I-II 

N 66°58.484’ 

E 26°59.719’ 

188 m 

 

Koski e loppu 

N 66°58.489’ 
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E 027°01.077’  

180 m 

 

Koski f alku, I 

N 66°58.514’ 

E 027°01.136’  

174 m 

 

Koski f loppu I 

N 66°58.567’ 

E 027°01.257’ 

 

Koski g alku, I-II 

N 66°58.621’ 

E 027°01.286’  

180 m 

 

Kota 

Koordinaatit:  

N 66°97.793’ 

E 027°02.615 

’ 

 

Siurujoen yhtymäkohdassa moottorikelkkareitin varrella oleva kota on hyvässä kunnossa 

 

Kuvat: IMGP3991, IMGP3992 

 

 
 

Koski g loppu 

N 66°58.537’ 

E 027°01.954’  

179 m 

Siurujoen yhtymäkohdan jälkeen on polveilevaa suvantoa reilu puoli kilometriä. Joen kääntyessä 

jyrkästi oikealle etelään lasketaan lyhyt koski. 

 

Kuvia: IMGP3993, IMGP3994, IMGP3995, IMGP3996 
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Suvanto-osuuksilla joen rannat ovat hyvin reheviä ja rannassa on turvepenkka, joka vaikeuttaa 

rantautumista. 

Koski h alku I 

N 66°58.494’ 

E 027°02.773’  

183 m 

 

Koski h loppu 

N 66°58.425’ 

E 027°02.955’  

181 m 

 

Kurkiaisen koski  alku II 

N 66°57.536’ 

E 027°07.898’  

178 m 

 

Kurkiaisen laavu 

N 66°57.400’ 

E 27°08.114’ 

Laavu, halkovaja-käymälä, pöytä ja penkit ovat hyvässä kunnossa. 

 

Kuvat:  IMGP3997, IMGP3998 
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7.7. (Kuvien viittaukset 105_0707-kansioon) 

 

Kurkiaisenkoski loppu 

N 66°57.389’ 

E 027°08.018’  

182 m 

Kuvat: IMGP4041, IMGP4042, IMGP4043 

 

 
 

 

Kurkiainen päättyy Jyrhämän lompoloon, korkeus 182,2 m. Joen yläosan koskisella taipaleella Iso-

Löysäkkäjärveltä on korkeutta yhteensä 29.4 m. Korkeusero on huomattava, erityisesti siksi, että 

koko matkalla ei ole yhtään paikka, joka pitäisi kosken jyrkkyyden (vaikeuden) vuoksi 

asiakasmelonnassa kiertää maata pitkin. Kunnostamalla osuudesta voisi kehittää vauhdikkaan 

asiakasmelontaan sopivan koskireitin.   
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Lompolon jälkeen lasketaan lyhyt Nuolikoski Noin kilometrin suvanto- ja nivamelonnan jälkeen 

saavutaan Saarikosken niskalle. Koski alkaa pikku saaren kohdalta. 

Nuolikoski alku I 

N 66°57.294’ 

E 027°07.900’  

182 m 

 

Nuolikoski loppu 

N 66°57.238’ 

E 027°07.606’  

180 m 

 

Niva a alku 

N 66°56.948’ 

E 027°08.068’  

178 m 

 

Niva a loppu 

N 66°56.868’ 

E 027°08.459’  

177 m 

 

Saarikoski alku I 

N 66°56.868’ 

E 027°08.474’  

176 m 

 

Koski alkaa pikku saaren kohdalta. Oikea haara on parempi melomiseen. Lyhyen koskitaipaleen 

jälkeen tulee toinen saari. Pienen välisuvannon jälkeen ennen toista saarta on lyhyt I luokan koski. 

Jälkimmäinen saari voidaan ohittaa kummaltakin puolelta. 

 

Saarikoski loppu 

N 66°56.815’ 

E 027°08.547’  

175 m 

 

Koski  I 

N 66°56.792’ 

E 027°08.588’  

176 m 

 

Jälkimmäisen saaren jälkeen joki rauhoittuu noin puolen kilometrin itään virtaavaksi suvannoksi. 

 

Joen kääntyessä itäkoilliseen alkaa kolmen Leppävirran nivakoski sarja. Kaksi ensimmäistä nivaa 

ohitetaan joen suunnatessa itäkoilliseen. Viimeinen niva alkaa kaarteesta, jossa joki kääntyy 

itäkaakkoon ja jatkuu parisataa metriä. Yhteensä Leppävirtojen nivajaksolla on pituutta noin 

kilometri. 
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Ensimmäinen Leppävirta alku 

N 66°56.674’ 

E 027°09.762’  

175 m 

 

Ensimmäinen Leppävirta loppu 

N 66°56.745’ 

E 27°10.103’  

185 m 

 

Toinen Leppävirta alku 

N 66°56.779’ 

E 027°10.249’  

173 m 

 

Toinen Leppävirta loppu 

N 66°56.852’ 

E 027°10.498’  

174 m 

 

Kolmas Leppävirta alku 

N 66°56.855’ 

E 027°10.578’  

175 m 

 

Kolmas Leppävirta loppu 

N 66°56.729’ 

E 027°10.946’  

171 m 

 

Virtaus piristyy noin puolen kilometrin kauhomisen jälkeen jälleen nivakoskeksi. Tätä nivakoskea 

jatkuu ja jatkuu joen mutkitellessa kangasmaastossa. Yhteensä hyvin virtaavalla osuudella on 

pituutta noin 6 km. Taipaleen puolen välin jälkeen on saari, joka kierretään vasenta pohjoisen 

puoleista haaraa.  Ennen Maijankorvan mutkaa joen etelärannalle tulee pistotie mökkitontille. 

 

Niva b alku 

N 66°56.639’ 

E 027°11.792’  

171 m 

Nivajakson alusta toisella pohjoiseen suuntautuvalla taipaleella on lyhyt köngäs tyyppinen koski 

karttaan merkitsemättömän saaren kohdalla vasemmassa haarassa. Sen luokka tulvalla voi olla jopa 

II+. Testimelonnan hetkellä luokka oli I+. 

Koski II+ 

N 66°56.707’ 

E 027°12.617’  

165 m 

 

Välisuvanto a alku 
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N 66°56.637’ 

E 027°13.585’  

164 m 

 

Kuva: IMGP4044 

 

 
 

Niva c alku 

N 66°56.585’ 

E 27°13.727’  

161 m 

 

Välisuvanto b alku 

N 66°56.748’ 

E 027°17.380’  

139 m 

 

Niva d alku 

N 66°56.770’ 

E 027°17.496’  

147 m 

 

Niva d loppu 

N 66°56.608’ 

E 027°20.493’  

141 m 

 

Kuvat: IMGP4052, IMGP4053, IMGP4054, IMGP4058 
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Tämän pitkän nivajakson yleisilme on hyvä virtaus. Tulvalla välisuvannotkin luultavasti muuttuvat 

nivoiksi. Jakso on pääasiassa nivaa, joka paikoitellen terävöityy I-I- luokan lyhyiksi koskipätkiksi. 

Maastotietokanta-aineistossa jakso on merkitty yhtenäiseksi nivaksi, mutta testimelonnan 

vedenkorkeudella nivojen välissä oli selviä suvantoja.  Kivisyys on aika runsasta, mutta hyvin 

kierreltävissä. Samanlaisia kivitarhoja kuin joen yläosassa ei ole. Matalalla vedellä välillä melko 

leveät nivat varmasti mataloituvat melontakelvottomiksi. Tulvalla nivakoskissa voi olla pitkät 

matka I luokan koskiaallokkoa. Reittiosuus soveltuu matkailulliseen tarkoitukseen alkukesästä ja 

syksyllä ja muulloinkin, jos vettä on riittävästi. Esimerkiksi testiajankohtana heinäkuun alussa 2012 

vettä oli riittävästi. Kalustoksi tälle melontaosuudelle sopivat sekä inkkarit että kajakit. Nivajakso 

jatkuu ohi Maijankorvan, jossa sisäkaarteessa ohitetaan karttaankin merkitty Lapin niitty.  Nivajako 

päättyy Harriuopajan lompoloon. Etäisyys Kurkiaiselta Harriuopajaan on noin 13 km 

 

 

 

Tämä nivajakso on paras kehittämiskohde Javarusjoen melontareitillä. Jos jaksolla on suoritettu 

kalataloudellista kunnostamista, niin testimelonnan vedenkorkeudella sen haittavaikutus ei ollut 

näkyvissä. Jos jokireittiä uudelleen kivetään, niin silloin kannattaisi toimia vähäisellä 

vedenkorkeudella ja tarkastaa tämäkin osuus siltä kannata, että  mahdollisimman vähäinen 

virtaamakin vielä riittäisi melontaan kalataloudellisia näkökohtia unohtamatta. Osuuden korkeusero 

on huomattava, noin 30 m. Pullonkaulana jokiosuuden hyödyntämisessä kaupallisessa 

melonnassa ovat tieyhteydet. Nykyisellään Kurkiaisen laavulle tulee toimiva tieyhteys. 

Nivajakson päätepisteen seutuvilla ei ole täysin toimivaa tieyhteyttä. Vittavaaran kohdalta 

tulee tie jokirantaan joen eteläpuolta seuraavalta metsätieltä, mutta se on puomitettu ja 

päättyy mökkirantaan. Tällä tieyhteydellä on lisäksi se huono puoli, että se on toisella puolella 
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jokea kuin aloituspiste Kurkiaisen laavu. Tätä kautta ajomatka melontaosuuden 

lähtöpisteestä loppupisteeseen on noin 34 km.  Jos tieyhteys melontajakson alkupisteestä 

Kurkiaisen laavulta kehitetään joen pohjoispuolelle, niin silloin lupaavin vaihtoehto on 

Vuostimojärven etelärannalta jokivarteen Harriuopajan kohdalle menevä metsätaloudellinen 

ajoura tätä kautta ajomatkaa kertyy vain vajaat 13 km. Etäisyys tieuran päätepisteestä 

jokirantaan on noin 200 m. Se on vielä toimiva kantoetäisyys. Myös Maijankorvanmännikön 

kohdalta pohjoisesta tulee kaksihaarainen metsätaloudellinen ura jokivarteen. Se näyttäisi 

kartan perusteella parempikuntoiselta kuin Harriuopajan ura. Etäisyys tieurien 

päätepisteistä jokirantaan on noin 200 m. Edellinen ura on tätä parempi, koska se tulee 

nivajakson päätepisteeseen. Kaupallinen melontatoiminta edellyttää tieuralta kunnollista 

ajettavuutta. Pohjoispuolelta tulevat lyhyet tieyhteydet saattavat olla niin huonokuntoisia, että 

on tyydyttävä eteläkautta kulkevaan pidempään yhteyteen Puomitettu, jokirantaan mökkitontille 

menevä tieura on saatava silloin käyttöön ja kanooteille on oltava sopiva vesillelaskupaikka. 

 

Niittykoski alkaa heti Harriuopajan lompolon jälkeen ja jatkuu seuraavan joen kaarteen mitan. 

Peruskartassa Niittykoski on sijoitettu väärään paikkaan vajaa 500 m eteenpäin. Niittykoski on 

Javarusjoen viimeinen koski. Joki virtaa hyvin rauhallisesti rehevässä lehtomaisessa Lapin 

koivikossa. Kasvillisuus joen äyräillä on runsasta ja rehevää. Etäisyys Harriuopajasta reitin 

päätepisteeseen Kemijokivarren maantiesillalle on 8 km. 

Niittykoski alku 

N 66°56.542’ 

E 027°20.611’  

137 m 

 

Niittykoski loppu 

N 66°56.474’ 

E 027°20.751’  

144 m 

 

Kuvat: IMGP4063, IMGP4064, IMGP4065, IMGP4067, IMGP4068, IMGP4069 
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Reitin lopetuspisteessä ennen maantiesiltaa on oikealla etelärannalla hyvä paikka rantautumiseen. 

Joen korkeus merenpinnasta loppupisteessä on noin 149 m. 

Javarus loppu 

N 66°54.996’ 

E 027°26.825’  

139 m 

 

Jos edellisen nivajakson yhteydessä käsitellyt tieasiat saadaan kuntoon, niin joen loppuosuudesta 

voi kehittää täysin aloitteleville melojille suunnatun noin puolen päivän retkikohteen joko ohjattuna 

melontana tai omatoimisena vuokravälineillä. Tätä varten reitin loppuosan puolivälin paikkeille 

olisi hyvä saada rantautumis- ja nuotiopaikka. 
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Yhteenveto 

 

Nykyisellään Javarusjokea voi sen potentiaaliin nähden hyödyntää kaupallisiin 

melontatarkoituksiin varsin rajoitetusti. Tärkein este joen tehokkaammalle käytölle tässä 

mielessä ovat puutteelliset tieyhteydet.  Nykyisellään jokivarteen tulee ainoastaan 

Javarusjärvelle, Kurkiaisen laavulle ja jokisuuhun Kemijokivarteen tie, jota voidaan käyttää 

kanoottien ja melojien kuljettamiseen. Kurkiaiselle tuleva tie jakaa vesistön kahteen yli 20 km 

etappiin ja ne ovat liian pitkiä tyypilliselle kaupalliselle asiakasmelojalle. Lisäksi joen yläosan 

koskien (Kurkiaisen yläpuolella) kalataloudelliset kunnostukset on toteutettu tavalla, joka 

olennaisesti haittaa melontaa. Tämä tarkoittaa sitä että, nykyisellään Javarusjoelle voi rakentaa 

myytävän melontatuotteen lähinnä vain Kurkiaisen ja melontareitin päätepisteen (maantiesilta 

Kemijokivarressa) välille. Tämän reittiosuuden pituus on reilut 21 km. Tälle välille voidaan 

myydä kanoottivuokrausta (kajakkeja ja inkkareita) ja siihen liittyviä kuljetuspalveluita jo 

vähintään jonkin verran lajia harrastaneille. Vastaavasti suhteellisen urheilullisille ja jo 

melonnan perusteet hallitseville voidaan myydä päivän kestävää ohjattua melontapakettia ja 

siihen liittyviä kuljetus- ja ateriapalveluita. Pyhän alue on sopivan lähellä ja paras Javarusjoella 

operoivan melontapalveluita tarjoavan toimijan sijaintipaikaksi. 

 

Toimiva kanoottivuokraus sisältää tehokkaat kuljetuspalvelut tarvittaessa sekä 

melontakalustolle, että melojille. Suomi on kalliin autoilun maa ja jo muutaman kymmenen 

kilometrin etäisyydeltä Pyhältä toimittaessa kanoottien kuljetukset voivat vuokra-asiakkaan 

näkökulmasta katsottuna muodostaa suuremman kuluerän kuin kanoottien vuokraaminen ja 

silti kanoottien kuljettaminen on ohjelmapalveluyrittäjälle huonosti kannattavaa. Hyvä win-

win –tilanteen tuottava väliratkaisu täysin omatoimisen vuokraajan ja täyden 

kuljetuspalvelun ostavan asiakkaan välille on tarjota vuokralle kanoottien kuljetukseen 

soveltuva peräkärry. 


