
Melontareitti Kemijoella / Canoeing on River Kemijoki

Pohjakartta: Maanmittauslaitos, lupa nro 5/LA/07
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Erämaisen tuntuinen Kemijoki ulottuu ylävirralta Pelkosenniemen kir-
konkylän pohjoislaidalle. Viimeinen huomattava luontoarvo ovat kasvil-
lisuuden kannalta mielenkiintoiset Maasaari ja Kuusisaari 3 km Kitisen 
yhtymäkohdasta ylävirtaan.

Pelkosenniemen kirkonkylän ja Kemijärven välinen osuus on 
asuttua jokivartta ja varsinkin osuuden eteläpäästä joki on järvimäisen 
leveä, mihin vaikuttanee Kemijärven säännöstely. Melonnan kannalta 
tämä tarkoittaa enemmän tai vähemmän järvimelontaa, vaikka joella 

ollaankin. Joen suunnassa puhaltava navakka tuuli voi tuottaa matkaa 
jouduttavan myötäaallokon tai vastaavasti inkkarimelojilta matkavauh-
din jopa puolittavan vasta-aallokon.

Jokamiehen oikeudella retkeilevän kannalta sopivat yöpymispaikat 
ovat harvassa. Parhaiten niiksi soveltuvat muutamat jokiosuuden asu-
mattomat saaret. Rantaäyrään päällä alkavalta useimmiten niittyiseltä 
tasangolta löytyy hyviä telttapaikkoja. Jokivarren tuulien ja pakkasten 
tihentämät kuuset tarjoavat telttailijalle hyvää aamuauringon varjoa.

The wild and rugged River Kemijoki runs all the way to 
the northern side of Pelkosenniemi village. The last area 
of considerable natural value includes two islands with 
interesting flora, Maasaari and Kuusisaari, about 3 km 
upstream from the Kitinen junction.

The area between Pelkosenniemi village and Kemi-
järvi is inhabited, and the river reaches lake-like propor-
tions especially in the southern section. This is probably 
due to the regulation of Lake Kemijärvi. It also means 
that canoeing along River Kemijoki greatly resembles 
canoeing on a lake. Brisk winds on the river might create 
waves and either speed you up considerably or slow you 
down to half your normal travelling speed.

Suitable campsites for those relying on everyman’s 
rights are few and far between. The best spots can be 
found on uninhabited islands dotting the river. Good 
places to set up a tent are found on the grassy plains, 
which often start from the top of the riverbank. Spruce 
trees, thickened by the winds and cold winters, provide 
pleasant shade from the morning sun.


