
Käsmäjoen melontareitti, reittikuvaus 
 
Käsmänjoen pisteet ja kuvaus 
 
Käsmäjoen melonnan sopiva aloituskohta on Sahanperällä saha-alueen itäpuolelta ohittavan 
maantiesillan pielessä. Paikalle pitäisi rakentaa vesillelaskupaikka. Toinen mahdollinen 
aloituspaikka on saha-alue ja siellä vanhan säännöstelypadon alapuoli. Alueelta puuttuu 
rakennettu lähtöpaikka. Nykyisellään lähtöpaikat ovat sellaisia, että ne sopivat vain lajin 
harrastajille. Yksikertaisimmillaan lähtöpaikka on sopivasti joen rantaan raivattu kohta, jossa on 
kiviä tai muuten sopiva jokiäyräs, joka toimii luonnonlähtöpaikkana. Kehittyneempi vaihtoehto 
on sopivan matala laiturirakenne. 
 
Maantiesillan ja sahan väli on nivakoskea ja sahan vanhan padon vasemmanpuoleisin aukko on 
laskettavissa. Sen koskiluokka on II. Kovalla tulvalla paikka kannattaa tarkastaa ennakolta, koska 
patosillan alla muodostuu stoppari. Aloitteleville melojille (tyypillisiä asiakasmelojia) sopiva 
aloituspaikka on padon alapuolella. Nivakoski jatkuu vielä jonkin matkaa padon jälkeen. Tämän 
jälkeen joki virtaa aluksi kiemurtelevana suvantona noin kilometrin Tuurajärvelle 
 
Käsmä alku (Koski Käsmä a  I alku) 
 N 66°47.323’  
E 028°07.596’  
143 m 
 
Käsmän pato II 
N 66°47.180’  
E 028°07.293’  
166 m 
Kuvat: IMGP4072, IMGP4073 (vanha saha)  
 
Koski Käsmä  a loppu 
N 66°47.101’  
E 028°07.136’  
224 m 
Tuurajärvelle tultaessa melotaan tiheässä kortteikossa. Parhaiten vapaata vettä on järven 
pohjoisrannalla lännen suuntaan. Kun kortteikko loppuu, kannattaa heti ottaa suunta lounaaseen.   
 
Tuurajärven luusua 
N 66°47.004’  
E 028°03.875’  
152 m 
Joki jatkuu järven etelärannalta  yli 4 km mittisena suvantona lähelle Taittamolampea. Välillä 
vauhtia piristää niva. Nivapaikoilla on nimetkin. Ensimmäisenä vajaan kilometrin melonnan päässä  
Tuutajärveltä pyörteilee Virpinkoski ja tästä eteenpäin puolen kilometrin melontataipaleen päässä 
kuohuu Nuutamakoski saaren kohdalla. Ennen Taittamolammelle tuloa lasketaan niva-I- luokan 
Taittamokoski.  
 
Niva Käsmä a alku 



N 66°46.258’  
E 028°04.172’  
124 m 
 
Niva Käsmä a loppu 
N 66°46.166’  
E 028°04.231’  
131 m 
 
Taittamokoski I alku 
N 66°44.521’  
E 028°06.012’  
149 m 
 
Taittamokoski loppu 
N 66°44.407’  
E 028°06.458’  
150 m 
Taittamolammelta reitti jatkuu etelänurkasta. Kapiekkoon karttaan merkittyä tulipaikkaa emme 
löytäneet. Ainakaan mikään merkki joelta päin ei vihjaa sellaisen olemassaolosta eikä 
paikallinen mökkiläinenkään tiennyt paikkaa, vaikka oli sen kartassa todennut.  Lyhyen kapeikon 
jälkeen joki levenee Alempi Taittamolammeksi. Taittamolampien alueelle tulee idän puolelta 
kaksi tieuraa, toinen lampien väliseen kapeikkoon ja toinen Alempi Taittamolammen 
etelärannalle. Tiet ovat kuitenkin mökkiteitä eikä mikään jokivarteen tuleva pistoura sinällään 
ole luonnollinen melonnan huoltotie. Tälle alueelle olisi hyvä kuitenkin saada melojia palveleva 
tien päässä oleva rantatumispaikka. Sahanperän padolta Taittamolampien väliseen kapeikkoon 
on reilun 10 km melontataival. Se muodostaa sopivan helpon  reittiosuuden puolen päivän 
melontaan joko opastettuna tai omatoimisille vuokra-asiakkaille. Kaupallinen toiminta 
edellyttää kuitenkin rantautumispaikkojen kunnostamista ja luvallista ajoreittiä 
Taittamolammelle. Myös reittiosuudella noin puolivälissä pitäisi olla sopiva vähintään 
rantautumiseen kunnostettu taukopaikka. Vähimmillään tämä tarkoittaa sopivaa 
luonnonrantautumispaikkaa ja kehittyneimmässä muodossa laiturirakennetta ja 
nuotiopaikkaa/laavua. 
 
Alempi Taittamolammelta reitti suuntaa länteen ja sen kaventuessa alkaa Sauhukoski. Koski 
kaartuu puolessa välissä etelään ja sillä on pituutta reilut 200 m. Sauhukoski on paremminkin niva 
kuin koski. Kosken nimi johtuu selvästi siitä, että se on Taittamolammen luusuassa. Lammesta jään 
alta jokeen pyörteilee lämpimämpää vettä. Nivakoski pysyy hyvin sulana ja höyryää pakkasella 
 
Sauhukoski alku 
N 66°43.810’  
E 028°05.415’  
161 m 
 
Sauhukoski loppu 
N 66°43.588’  
E 028°04.850’  



158 m 
Sauhukosken jälkeen melotaan lyhyt suvanto ennekuin ollaan Kurukosken I niskalla. Kaksiosainen 
koski päättyy kaksihaaraisena. Molemmat haarat ovat laskukelpoisia. 
 
Kurukoski I alku 
N 66°43.448’  
E 028°04.744’  
159 m 
 
Kurukoski loppu 
N 66°43.432’  
E 028°04.477’  
158 m  
Noin kilomerin suvannon jälkeen tullaan saavutaan Pikkukönkään I niskalle. Koski on 
kaksihaarainen ja välissä on saari. Molemmat haarat ovat laskukelpoisia. Koski päättyy lyhyeen 
Hermansuvantoon ja kohta on edessä Rahvaanniva. Se jatkuu Saarikoskelle saakka. 
Pikkuköngäs I 
N 66°42.913’  
E 028°04.159’  
156 m 
 
Rahvaanniva 
N 66°42.798’  
E 028°04.267’  
153 m 
 Saarikoski I päätyy kaksihaaraisena lyhyeeseen Ellinnivan yläpuolella olevaan suvantoon. Vasen 
haara on laskukelpoinen. 
Käsmän Saarikoski I alku 
N 66°42.622’  
E 028°04.073’  
155 m 
 
Käsmän Saarikoski loppu 
N 66°42.429’  
E 028°03.971’  
151 m 
Lompolon kaventuessa lasketaan lyhyt  länteen kaartuva Ellinniva 
 
Ellinniva alku 
N 66°42.379’  
E 028°03.940’  
153 m 
 
Ellinniva loppu 
N 66°42.466’  
E 028°03.330’  
153 m 



Tämän jälkeen alkaa hyvin virtaava suvanto, jota melotaan vajaat 2 km Uopajanlampeen saakka. 
Joki purkaa lammelle sen koilliskulmasta ja jatkuu saman tien itärannalta etelään.  
Antin virta alku 
N 66°42.483’  
E 028°02.946’  
153 m 
 
Antin virta loppu 
N 66°42.575’  
E 028°02.346’  
151 m 
 
Niva Käsmä b alku 
N 66°42.587’  
E 028°01.943’  
151 m 
 
Niva Käsmä b loppu 
N 66°42.563’  
E 028°01.704’  
150 m 
Uopajan lammen jälkeen  edessä on lyhyt suvanto, joka päättyy lyhyeen Uopajankoskeen I 
 
Uopajankoski I alku 
N 66°42.288’  
E 027°59.939’  
149 m 
 
Uopajankoski loppu 
N 66°42.222’  
E 028°00.046’  
146 m 
Kosken jälkeen reitti kaartuu länteen ja sitten etelään, alitetaan rautatiesilta. Edessä on 
suvantomelontaa reilu kilometri Lapinlammelle. Joki purkaa lammen itänurkkaan ja jatkuu saman 
tien etelään.  Melojan ei pidä harhautua länteen lammelle. Edessä oikeassa suunnassa näkyy 
maantiesilta. Sillan alituksen jälkeen on vielä lyhyt suvantotaival ennen kuin melotaan Joutsijärven 
aalloilla. 
 
Joutsijärven silta 
N 66°41.340’  
E 027°59.780’  
149 m 
 
Joutsijärven kota, grillikota, käymälä, halkovarasto,lasten leikkipaikka, salpalinjan infotaulu, 
Hunajalammen ympärillä sotahistoriallinen polku (pitkokset) infotauluineen. Pitkokset alkavat olla 
huonossa kunnossa. Bunkkeri no II oli kunnostettu näyttelykäyttöön. sisällä sodasta kertovaa 
esineistöä. Ekopisteen roskalaatikot olivat täynnä. Melojille ei ole sopivaa rantautumispaikkaa. 



Bunkkerit, jotka ovat Lapinlammen länsirannalla saattaisivat  sopia hyvin melontaretken 
käyntikohteiksi, jos niitä varten olisi rantautumispaikka ja sieltä viitoitus. 
 
Taittamolampien välisestä kapeikosta kunnostetun Bunkkeri no II tuntumaan on reilun 11 km 
melontataival. Se muodostaa vielä joen alkuosaakin paremman noin puolen päivän 
melontaretkikohteen joko omatoimisille melojille tai opastetulle ryhmälle.  Kaikki kosket ovat 
aloittelijallekin sopivia. Kaupallisen toiminnan edellytys on kuitenkin vesillelaskupaikan 
saaminen Taittamolampien kapeikkoon ja vastaavasti samanlaisen paikan saaminen Bunkkeri 
II:n tuntumaan. Myös reittiosuuden puolivälissä Rahvaannivan – Saarikosken alueella pitäisi olla 
rantautumispaikka evästaukoa varten. Vähimmillään nämä tauko/rantautumispaikat 
edellyttävät sopivan luonnonrannan raivausta ja maanomistajan lupaa. Pidemmälle vietynä 
Taittamolammella ja reitin puolivälissä voisi olla  nuotiopaikka/laavu ja tarvittaessa sopivan 
luonnonrannan puuttuessa laiturirakenne. Bunkkeri II:n taukorakenteet ovat riittäviä, vain 
rantautumispaikka puuttuu. 
 
 
N 66°41.215’  
E 027°59.114’  
154 m 
Kuvat: IMGP4084, IMGP4086 
 

   
 
Betonikorsu II 
N 66°41.141’  
E 027°59.080’  
157 m 
Kuvat: IMGP4085, IMGP4087, IMGP4088 
 



  

 
 
9.7. (Kuvien viittaukset 107_0907-kansioon) 
 
Joutsijärvi alku 
N 66°41.282’  
E 027°59.521’  
153 m 
Järvellä kannattaa pysyä sen länsirannan tuntumassa ja suunnata etelään. Järvitaivalta on 
yhteensä noin 3,5 km, matkalla on pari kapeikkoa alussa ja loppupäässä.  
Joutsijärven uimaranta 
N 66°40.153’  
E 028°00.794’  
148 m 
Grillikatos, käymälä, pukukopit, puuvaja, ponttoonilaituri, ajoluiska, veneramppi 
uimarantaviitoitus tieltä 
Kuvat: IMGP4097 
 

 



 
Kapeikko 1 
N 66°39.984’  
E 028°01.264’  
147 m 
 
Kapeikko 2 
N 66°39.521’ 
E 028°02.765’  
147 m 
Kuvat: IMGP4098, IMGP4099, IMGP4100 
 

   
 
Jokitaipaleelle lähdettäessä lasketaan lyhyt Niskakoski. 
Niskakoski I alku 
N 66°39.367’ 
E 028°02.171’  
146 m 
 
Niskakoski loppu 
N 66°39.288’ 
E 028°01.967’  
144 m 
Pienen suvannon jälleen edessä on Yrjänäkoski ja sitten alitetaan maantiesilta. 
Yrjänäkoski I 
N 66°39.297’  
E 028°01.743’  
144 m 
 
Käsmäjoki 5. tien silta 
N 66°39.277’ 
E 028°01.544’  
144 m 
Sillan jälkeen joki haarautuu. On valittava eteläisempi haara, joka alkaa pikku nivalla. Pienen 
välisuvannon jälkeen edessä on toinen virtapaikka ja sitten kolmas. 
 
Koski Käsmä c I alku 



N 66°39.286’  
E 028°01.320’  
144 m 
 
Koski Käsmä c loppu 
N 66°39.288’ 
E 028°01.182’  
143 m 
 
Niva Käsmä c alku 
N 66°39.210’  
E 028°00.828’  
144 m 
 
Niva Käsmä c loppu 
N 66°39.192’ 
E 028°00.666’  
144 m 
 
Koski Käsmä d I alku 
N 66°39.239’ 
E 028°00.454’  
144 m 
 
Koski Käsmä d loppu 
N 66°39.214’ 
E 028°00.258’  
143 m 
 
Jokihaarojen yhdyttyä lasketaan lyhyt Vitsakoski. Kosken jälkeen itäpuolella on kalanviljelylaitos. 
Melojalla on edessä Vitsakosken suvanto, jossa lasketaan myös vähäinen niva 
 
Vitsakoski I alku 
N 66°39.113’  
E 027°59.802’  
145 m 
 
Vitsakoski loppu 
N 66°39.040’ 
E 027°59.791’  
139 m 
 
Niva Käsmä d alku 
N 66°39.017’  
E 027°59.781’  
144 m 
 



Niva Käsmä d loppu 
N 66°38.966’ 
E 027°59.712’  
136 m 
Reitti kaartuu länteen ja levenee Könkäänlammeksi. Lammella meloja suuntaa lounaaseen ja sitten 
lammen kaventuessa luoteeseen. Joen kaartuessa edessä vasemmalle länteen kuohuu edessä 
lyhyt Peurakoski. Se päättyy muutaman sadan metrin mittaiseen Peurasuvantoon. Suvannon 
kaventuessa lasketaan Peurakoskenniva. 
Peurakoski I alku 
N 66°38.594’ 
E 027°58.343’  
142 m 
 
Peurakoski loppu 
N 66°38.537’ 
E 027°58.103’  
142 m 
 
Peurakosken niva 
N 66°38.117’ 
E 027°57.310’  
86 m 
Vielä kerran joki kaartuu länteen ja edessä on Könkään niva ja loppuhuipennoksena 
kolmehaarainen Käsmänköngäs, joka purkaa joen vedet Kemijärveen. Kosken oikeanpuoleisessa  
pikku saaressa on kota. Keskimmäinen jokihaara on varsinainen Käsmänköngäs. Sen luokka 
runsaalla kesävedellä laskuhetkellä oli II. Kevättulvalla tulvan ollessa Käsmäjoessa huipussaan, 
mutta Kemijärven pinnan vielä monta metriä kesävedenkorkeutta matalammalla koski on varmasti 
vaativampi, mutta tuskin II+/III- luokkaa haastavampi. Laskutilanteessa kosken yläosa sillan 
yläpuolella oli II luokkaa. Laskureitti päävirtauksen mukana keskilinjan vasemmalta puolelta. 
Päävirtauksen oikeassa reunassa on laakea kallio/ilso kivi, joka tulee kiertää. vähällä vedellä se on 
pinnalla ja tulvalla sen taakse muodostunee aika pitävä stoppari. 
 
Könkään niva 
N 66°38.056’ 
E 027°57.026’  
109 m 
 
Käsmänköngäs II-III alku 
N 66°38.026’  
E 027°56.688’ 
148 m 
Kuva: IMGP4107 
 



 
 
Käsmäjoen kota, siisti kota, käymälä jo huonommassa kunnossa, hieno paikka. Könkään yli 
menevältä kelkkareitin riippusillalta on hyvä ihailla koskea ja suunnitella laskureittiä 
N 66°38.049’ 
E 027°56.623’  
100 m 
Kuvat: IMGP4104, IMGP4105, IMGP4106 
 

  

 
 
Köngäs loppu 
N 66°38.065’  
E 027°56.543’  
149 m 
 
Käsmän loppu   
N 66°38.337’ 
E 027°55.698’ 



 
Bunkkeri II tuntumasta Käsmänkönkään alapuolella olevan Haapasuvannon länsirannalle maantien 
tuntumaan kertyy melontamatkaa vajaat 12 km. Myös tämä Käsmänjoen viimeinen kolmannes 
muodostaa sopivan puolenpäivän melontakohteen joko omatoimiselle retkeilijälle tai 
opastetulle ryhmälle. Myös tämä reittiosuus on melojan kannalta mielenkiintoinen, 
loppuhuipennuksena Käsmänköngäs joko melottavaksi tai vain ihailtavaksi. Kosken äärellä on 
kota ja sen yli kulkee moottorikelkkauran silta, joten koskipaikkaan on helppo tutustua ja 
kohinan äärellä voi viettää pidemmänkin tauon. Myös tällä reittiosalla on rakentamisen 
tarvetta, jotta kaupallinen toiminta voisi sujuvasti käynnistyä.  Bunkkeri II:n tuntumaan pitää 
saada vesillelaskupaikka  ja reitin päätepisteessä maantien tuntumassa pitää myös olla paikka, 
josta melontakalusto saadaan sujuvasti vedestä pois. Myös reitillä puolen välin seutuvilla olisi 
hyvä olla rantautumispaikka. Vähimmäisehto näille paikoille on maanomistajan lupa ja raivaus. 
 
 
Kokonaisuutena Käsmänjoella on paljon melontapotentiaalia. Joen vahvoja puolia ovat: 1. 
sopiva koko (vettä riittänee myös kesällä kuivampana aikana), 2. melonnallinen helppous (vain 
Käsmänköngäs on koskimelontaa harrastamattomalle  liian vaativa ja 3 tiestön runsaus. 
Taukorakenteitakin joella on jo rakennettuna jonkin verran: Bunkkeri II:n rakenteet, 
Joutsijärven uimaranta ja Käsmänkönkään kota. Rakenteet eivät kuitenkaan ole riittäviä 
kaupallista melontakäyttöä varten. Minimiehto joen tuotteistamiselle on  vesillelaskupaikat 
Taittamolammen kapeikossa, Bunkkeri II: n tuntumassa ja päätepisteessä maantien varressa. Jo 
näillä lisävarustuksilla voidaan käynnistää toiminta joen parhaalla keski- ja alaosalla.  
Reittiosuuksien ”puolen välin” taukopaikkojen puute tarkoittaa sitä, että evästaukoa pidetään 
vasta melonnan päätyttyä Bunkkerin taukopaikalla tai  Käsmänkönkään kodalla. Joen keskiosa 
ja alaosa yhdessä muodostavat reippaammin meloville sopivan kokopäiväretkikohteen. Yön yli 
retkeä joelle on hankala järjestää, koska Bunkkerin taukopaikka maantien varressa on 
yöpymipaikaksi liian levoton. 
 
Bunkkekria voi opastetuilla ja huolletuilla melontaretkillä hyödyntää perinteen esille 
tuomisessa.  Yhtenä vaihtoehtona Bunkkerin evästauon ruuat  kannattaisi miettiä siltä pohjalta, 
mitä tämän tyyppisissä taistelukentän rakenteissa syötiin vuosina 1941-1944. 


