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www.visitkemijarvi.fi

KEMIJÄRVI

STATE OF MIND?

Onnentunne.

Kemijärvi on pieni pohjoinen kaupunki, jonka kohdalla napapiiri kulkee pitkin Lapin
rauhaisia järvimaita. Tänne eivät ruuhkat yllä. Avarassa maisemassa, kirkkaiden
vesien kainalossa, onnellisuus on luonnollinen olotila. Se tavoittaa kulkijan
huomaamatta ja nostaa hymyn huulille.
Tämä on oppaasi Kemijärvelle, onnellisten rannoille. Järvien lisäksi viemme sinut
metsiin, vaaroille ja tuntureille, jotka tarjoavat elämyksiä ja haasteita jokaisena
vuodenaikana. Kutsumme sinut kylään kokemaan kulttuuria ja katamme pöydän
erämaan antimilla. Ja kun päivän seikkailut on seikkailtu, petaamme sinulle vuoteen
paikkaan, jossa liikenteen melu ei häiritse.
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Suomutunturin
laskettelukeskus

Kemijärven ladut

Off – Piste Adventuress:

KEMIJÄRVEN
HELMET

suomenhevosja poro-ohjelmat

Kotavaaran näkötorni

Urheilu Sivakka:
lumikenkäretket,
laavuretket,
pilkkiretket
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EI

kiirettä.

REVONTULIA, LUNTA JA TILAA HENGITTÄÄ
Kemijärvellä talvi kestää kauan ja siinä on monta aihetta onneen: latuja riittää
hiihdettäväksi ja tunturin rinteillä haasteita laskettelijoille. Lumessa napsuvat
poron koparat, huskyjen iloinen haukku ja suomenhevosen lämmin ja leveä selkä
vievät mukanaan metsän valkoiseen siimekseen. Joskus onneen riittää vain hetki
säkenöivien revontulten alla nuotion tuoksuvassa lämmössä.
Meillä ei talven ystävän tarvitse tyytyä vähään. Lunta riittää joulukuusta
huhtikuuhun, ja kulkijan ulottuvilla on neljä tunturia reilun tunnin ajomatkan sisällä.
Jäätyneen järven valkea lakeus antaa katseen kulkea kauas ja mielen keskittyä
olennaiseen: parasta on tässä ja nyt.
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ELÄMÄ
on parempaa
RANNALLA

KOE YÖTÖN YÖ LAPIN JÄRVIMAILLA
Järven peilityynestä pinnasta heijastuu sininen taivas. Laiturin nokassa
varpaat voi laskea veteen ja hengittää syvään. Mihinkään ei ole kiire:
valoa riittää vuorokauden ympäri ja kohta kala syö uudestaan. Sitä
odotellessa voit etsiä uusia näkökulmia: meloa kanootin keskelle
järveä tai kiivetä tunturin laelle, jossa tuoksuu vain raitis ilma. Piknikillä
nostetaan malja auringolle, joka ei laske koskaan.
Kesäisen Kemijärven ehdoton vetonaula on itse järvi hiekkarantoineen.
Hiki näillä rannoilla tulee harvemmin, mutta sitä ei täältä haetakaan.
Kuumuuden ja väkijoukkojen sijaan tarjolla on hiljaisuutta, mielenrauhaa
ja meheviä kalansaaliita.
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KEMIJÄRVEN
HELMET

Pyhä-Luoston
kansallispuisto

Suomutunturi

Urheilu Sivakka:
vene- ja kanoottivuokraus,
perinteinen savusauna,
Sup-lautavuokraus

Suomun mökit:
polkuveneet, fatbike- ja
maastopyörävuokraus

Kemijärven uimarannat

Ikivalkea:
jooga- ja
mindfullness-ohjelmat
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PAIKALLISKULTTUURIA

aidoimmillaan
TERVETULOA ONNEN KYLIIN
Onnellisten rannat ovat houkutelleet asujia jo kauan. Vesien varret asutettiin
täällä tuhansia vuosia sitten. Järven kiertävän rantareitin varrella on
edelleen eläviä kyliä, jossa kokee paikalliskulttuurin aidoimmillaan. Elämällä
on luonnollinen rytmi ja jokaisena vuodenaikana omat tehtävänsä.
Järven ja metsän sylissä elävät ihmiset kertovat parhaat tarinat, tuntevat
antoisimmat apajat ja osaavat vangita vaihtelevan arktisen valonkin
kankaalle. Heidän mukanaan löydät parhaat paikat poiketa reitiltä ja
pysähtyä nauttimaan hetkestä.
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Kemijärven
kotiseutumuseo

Jänkäkoira:
kalastusretket
Vuostimon kylältä

KEMIJÄRVEN
HELMET

Luusuan
kylämuseo
1700-luvulta

Taidegalleria
Lea Viita

Taidekeskus
Puustelli
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KEMIJÄRVEN
HELMET

Mestarin kievarin
herkkupöytä

Hotelli
Suomutunturin
ravintola

ELÄMÄ ON MUTKATONTA - JA NIIN ON RUOKAKIN
Kemijärvellä niin ruuan kuin elämänkin kuuluu olla mutkatonta. Parhaat herkut tulevat läheltä:
kalat ruokapöytään suoraan omasta rannasta, marjat piirakkaan takapihalta.
Poroa laitetaan täälläkin juhlapöytään, mutta Kemijärvi tunnetaan erityisesti suurista
hauistaan, joilla herkuteltiin 1600-luvulla Euroopan hoveissa asti. Vaikka ainekset olisivat
yksinkertaiset, lautaselta löytyy ruhtinaallisia makuja: keskiyön aurinko, puhtaat vedet ja
ääretön erämaa. Ja jos pöydän sijaan haluat kokoontua aterioimaan nuotion äärellä, sekin käy.
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SYÖDÄÄNKÖ

tänäänkin

ULKONA?
11

GALLERIA LEA VIITA

Kun lähdet Kemijärveltä, mitä viet mukanasi?
Jotain aitoa ja paikallista. Muistoja kiireettömistä
hetkistä, tarinoita ja näkymiä. Erämaan
makuja ja tuoksuja, jotka vievät sinut takaisin
Onnellisten rannoille.

Kuvataiteilija Lea Viidan työhuone sijaitsee Luusuan kylässä
keskellä järvi- ja vaaramaisemaa. Ympäröivä luonto ja
vaihtuvat vuodenajat tallentuvat teoksiin, joista monet ovat
suuria ja sisältävät paljon pieniä hetkiä ja yksityiskohtia.
Yksityiskohdista on syntynyt myös design-tuotteita. Teoksiin ja
tuotteisiin voi tutustua taiteilijan verkkosivuilla sekä Shopvida
ja Taiko verkkokaupoissa.
Kuvataiteilija Lea Viita
Luusuantie 3152, 98230 Luusua
Puh. +358 40 766 4771
www.leaviita.com | www.taiko.fi | www.shopvida.com

Paapero®-vaatteet valmistetaan korkealaatuisista, turvallisista
luomupuuvillaneuloksista ja -kankaista. Niiden käsinmaalatut kuosit
saavat innoituksensa Lapin herkästä luonnosta, ihmisistä ja tarinoista.
Paapero-myymälässä Kemijärven keskustassa kohtaat innokkaat
tekijät ja kuulet tarinat tuotteiden takana. Myymälästä löydät laajan
valikoiman lastenvaatteita 0-9-vuotiaille sekä valikoiman laadukkaita
vaatteita aikuisille.
Paapero
Kirkkokatu 8, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 4 511 7856 | paapero@paapero.fi | www.paapero.fi
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Lapin karut kasvuolosuhteet ja keskikesän aurinko lataavat marjoihin
ja kasveihin ainutlaatuiset aromit. Ne maistuvat Wild from Arcticin
ihanissa vaahtokarkeissa, joiden värit ja maut tulevat suoraan metsästä.
Tuoteperheeseen kuuluu myös mm. makusuoloja ja -siirappeja sekä
marmeladimakeisia. Tuotteita on myytävänä paikallisissa liikkeissä ja niitä
voi tilata suoraan verkkokaupastamme
www.wildfromarctic.fi | www.instagram.com/wildfromarctic/
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PALVELUHAKEMISTO:

AKTIVITEETIT
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URHEILU SIVAKKA

PYHÄ SAFARIS

Laavulla hetki hiljaisuudelle Opastetulla
retkellä metsän keskellä sijaitsevalle
laavulle saa helposti kosketuksen
lappilaiseen luontoon. Nuotion äärellä
nautitaan metsän hiljaisuudesta ja
ihaillaan taivaankannen valoilmiöitä.

REVONTULISAFARI
Illan pimetessä suunnataan moottorikelkoilla
sähkövalojen ulottumattomiin etsimään revontulia
kuun ja tähtien loisteessa. Parin tunnin retken aikana
nautitaan makkaraa sekä lämmintä juomaa nuotiolla.

SAVUSAUNAN LEMPEÄT LÖYLYT
Vanhan ajan saunatunnelman voi kokea
yli 100 vuotta vanhassa savusaunassa.
Sen lempeissä löylyissä rentoutuu ja arki
jää kauas taakse.
PILKKIRETKI JÄRVELLE
Talvikalastuksen saloihin johdattelevalla
retkellä narrataan kaloja pilkkien ja
koetaan katiska jään alta. Saatu saalis
paistetaan nuotiolla ja herkutellaan itse
pyydetyllä tuoreella kalalla.
LUMIKENKÄRETKI
Vaelletaan lumikengillä kauniissa
talvisessa vaara- ja metsämaisemassa
tunnistaen hangelle jääneitä metsän
eläinten jälkiä.

Annaliisankatu 8, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 16 813 567
+358 400 157 737
urheilusivakka@gmail.com
www.urheilusivakka.fi

PERHESAFARI
Tämä parin tunnin kelkkasafari sopii hyvin perheille
ja ensikertalaisille. Pukeutumisen ja ajo-opetuksen
jälkeen lähdemme oppaamme johdolla safarille
Pyhätunturin lähimaastoon. Matkalla pysähdymme
leiriimme lammen rantaan paistamaan makkarat sekä
nauttimaan lämmintä juomaa.
MOOTTORIKELKKASAFARI
POROTILALLE SEKÄ REKIRETKI
Safari porotila Koparaan, jossa pääsemme
tutustumaan porotilan toimintaan. Pääsemme
ruokkimaan tilan poroja, kuulemaan poromiehen
tarinoita, sekä nauttimaan kahvit tilan kämpässä. Tähän
ohjelmaan kuuluu myös puolen tunnin pororekiajelu
lumisessa metsässä!
ICE KARTING
Vapauta sisäinen formulakuskisi ja nauti vauhdin
hurmasta jääradalla!
Rekikuljetus radalle ja opastuksen jälkeen harjoitukset,
aika-ajot sekä finaali.

Sädetie 1, 98530 Pyhätunturi
Puh. +358 40 778 9106 | info@pyhasafaris.com
www.pyhasafaris.com
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OFF – PISTE ADVENTURES
Tervetuloa Outisen tilalle tutustumaan
suomenhevosiin ja poroihin, joihin liittyviä
perinteitä vaalimme. Suomenhevonen kuuluu
maailman harvinaisimpiin hevosrotuihin, ja
ajoporojen kouluttaminen ja käyttö turistien iloksi
edesauttaa vanhan kulttuurin säilymistä.

TUNNIN TALVIMAASTO
Suuntaamme ratsain kevyelle maastolenkille
lumiseen lähimetsään. Retken jälkeen
nautimme kaakaota ja pullaa tulilla keskustellen
suomenhevosesta.
REKIRETKI SUOMENHEVOSELLA
Leppoisa rekiajelu metsässä suomenhevosella.
Sopii myös liikuntarajoitteisille. Tutustumme
tilaan, harjaamme hevosia ja nautimme
rekiretken jälkeen pullaa ja kaakaota tulilla.
POROAJELU
Poron reessä lumisessa metsässä koet Lapin
aidoimmillaan. Retkellä opas ohjaa pororaitoa ja
vieraat istuvat mukavasti viltin alla. Retken jälkeen
kuullaan nuotion ääressä lisää poroista.

Sodankyläntie 1007, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 9639 807
info@offpisteadventures.fi
www.offpisteadventures.com
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SUOMUTUNTURI
Pohjoisen napapiirin rajalla sijaitseva Suomu kutsuu nauttimaan
monipuolisista ulkoilumahdollisuuksista vuoden ympäri. Talvisin Suomun
tuulensuojaisista rinteistä löytyy vaihtoehtoja laskettelijoille ja lautailijoille
lapsista ja aloittelijoista kokeneisiin rinnekonkareihin. Valittavana on
kymmenen monipuolista ja vaativuustasoltaan vaihtelevaa rinnettä,
joista neljä on valaistuja ja pisin 1 700 metrin mittainen. Kumpuilevassa
metsämaastossa kulkevia hoidettuja murtomaalatuja löytyy 70 kilometrin
verran. Latujen varrella on sopivin välimatkoin laavuja levähtämistä ja
eväiden nauttimista varten. Vuokraamme myös moottorikelkkoja ja
järjestämme safareita lähistön huimiin maisemiin.
Talvisiin aktiviteetteihin kuuluvat lisäksi pilkkiminen, lumikenkäily ja
hiihtoretket. Lumettomana aikana merkityt retkeilyreitit kutsuvat nauttimaan
metsän hiljaisuudesta ja keskiyön auringosta. Vaeltajan syksyn Suomulla
kruunaavat revontulet, joita voi olosuhteiden suosiessa ihailla jo elokuun
loppupuolella kaukana kaupungin valoista.

Kotakuja 1, 98720 Kemijärvi
Puh. +358 207 199 120
myynti@suomutunturi.fi (vuokraamo ja hissiliput)
Puh. +358 207 199 110
vuokraamo@suomutunturi.fi
www.instagram.com/suomutunturi
www.facebook.com/suomutunturi
www.suomutunturi.fi
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LATIN LAPLAND
JÄNKÄKOIRA
Lähde kalaretkelle Suomenpisimmälle joelle,
Kemijoelle, paikallisen eränkävijän ja kokeneen
kalamiehen kanssa. Valmiiden ohjelmien lisäksi
teemme myös asiakkaan kiinnostuksen mukaan
räätälöityjä retkiä Kemijärven lähivesille.

Onni on hyvinvoiva keho! Liikunta on iso osa
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvointistudio Latin
Lapland tarjoaa laajan valikoiman tunteja monenlaisiin
eri tarpeisiin ja toiveisiin. Olet lämpimästi tervetullut
tutustumaan ja kokeilemaan eri tunteja. Löydä juuri
sinulle sopiva tapa liikkua.

KESÄKALASTUS KEMIJOELLA
Kalastusretki kalaisalla Kemijoella vetouistelemalla,
jigikalastamalla tai perehtyen heitto-/
jerkkikalastuksen saloihin.

Pelkosenniementie 2, 98120 Kemijärvi
Puh. +358 44 970 3312
latinlapland@gmail.com
www.latinlapland.fi

KOSKIKALASTUSRETKI
Harrastatko koskikalastusta? Jänkäkoira tarjoaa
kalastusretkiä vapaana virtaaville Loukaksen tai
Jänkäläisen koskille. Näillä koskilla on mahdollista
saada villi taimen tai ärhäkkä harjus.

KEMIJÄRVEN LATU RY

PERHOKALASTUSTA JAVARUSJOELLA
Ylikahlattava Javarusjoki on hieno kokemus
perhokalastajalle. Rantatörmän laavulla on hyvä
levähtää eväitä nauttien. Jos saaliisi täyttää mitat,
valmistamme sen halutessasi mukaan vietäväksi.

Opintie 17, 98360 Vuostimo
Junnu Korpela, Puh. +358 50 541 2877
info@jankakoira.fi
www.jankakoira.fi

Kemijärven Latu ry on Suomen Ladun itälappilainen
jäsenyhdistys, joka toiminnallaan edistää ulkoilua,
retkeilyä ja muita luontoharrastuksia. Kemijärven
Latu ry:n talkoovoimin ylläpitämä avantouintipaikka
sijaitsee Pöyliöjärven rannalla uimahalli Poukaman ja
tenniskenttien takana. Osoite on Värjärintie 6, Kemijärvi.
Kausimaksun maksaneet saavat avaimen lämpimään
pukukoppiin, miehille ja naisille omat. Myös kertamaksulla
pääsee uimaan. Pukukopeissa/avantouintipaikalla ei ole
saunaa eikä suihkuja. Uintikausi on syyskuusta huhtikuun
loppuun, maksut suoritetaan Kemijärven Ladun tilille.

kemijarvenlatu@gmail.com
kemijarvenlatu.fi
Facebook: Kemijärven Latu
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LUCKY RANCH
Persoonallinen, lämminhenkinen ja
helposti saavutettava hevostila keskellä
Lappia tarjoaa kotimajoitusta, retkiä lähelle
ja kauas kävellen, pyöräillen, meloen,
hevosilla, lumilaudalla, lumikengillä.
Tunnelmallinen rantaravintola ja sauna
antaa puhdasta hyvän olon tunnetta.
Tunturijärvi maisema luo levollisen
ilmapiirin. Talvella tarjoamme lumi-igloo
majoitusta kansainvälisille asiakkaille.
Tarjolla myös mökki majoitusta ja talvella
eksoottinen lumi-igloo maailma.

Pyhäntie 1210, 98530 Pyhätunturi
Antti +358 40 754 0683
Anu +358 50 355 0744
antti@luckyranch.fi
anu@luckyranch.fi
www.luckyranch.fi

IKIVALKEA
Me Ikivalkeassa uskomme keho-, mieli- ja
luontoyhteyden voimaan kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin tukipilareina. Lyhytkurssien
ja tapahtumien lisäksi suunnittelemme
viikonloppuretriittejä sekä pidempiä lomaohjelmia
yhteistyössä majoittajakumppaneiden kanssa.

Sari Leinonen
Puh. +358 40 539 7505 | sari@ikivalkea.fi
www.ikivalkea.fi
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HOTELLIMAJOITUS
HOTELLI UITONNIEMI

MESTARIN KIEVARI

Rantahotelli Uitonniemessä on kuusi viihtyisää
hyvin varusteltua 2-3 hengen huonetta, huoneisto
4-6 hengelle sekä tunnelmallinen rantasauna
asiakkaidemme käyttöön. Hotelli sijaitsee
Kemijärven rannalla vain kävelymatkan päässä
kaupungin keskustan palveluista.

Kodikkaasti Kemijärven keskustassa. Mestarin Kievarin perhehuoneissa
on lisävarustuksena kahvinkeitin ja jääkaappi. Kievarissa voit majoittua
myös saunallisessa huoneessa.

Uitonniementie 1, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 41 317 8893
info.uitonniemi@gmail.com
www.uitonniemi.fi

Kirkkokatu 9, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 320 7700 | +358 40 742 0618
www.mestarinkievari.fi

HOTELLI SUOMUTUNTURI
Hotelli Suomutunturissa majoitutaan aivan rinteiden tuntumassa
lappilaisessa tunturimaisemassa. Villi luonto on lähellä: porot vierailevat
pihapiirissämme usein, ja revontulia voi ihailla jopa omasta ikkunasta.
Vaihtoehtoja löytyy kaikenlaisten matkailijoiden ja laskettelijoiden
tarpeisiin. Viihtyisien hotellihuoneiden lisäksi saatavilla on saunallisia
chalet-asuntoja vaativaankin makuun. VIP-saunaamme voi vuokrata
myös yksityiskäyttöön. Kaksi saunaa ja 60 m2 saunatupa sopivat moniin
tarpeisiin – kuten kokouksiin, illanviettoihin ja juhliin – enintään 50 henkilölle.

Kotakuja 1, 98720 Kemijärvi
Puh. +358 207 199 120 | myynti@suomutunturi.fi (myynti ja varaukset)
www.instagram.com/suomutunturi | www.facebook.com/suomutunturi
www.suomutunturi.fi
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ARCTIC CIRCLE HOTEL
Napapiirillä sijaitseva Arctic Circle Hotel tarjoaa turvallisen ja
rauhallisen ympäristön matkailijoille. Halusitpa sitten rentoutua
luonnossa, tai hypätä Suomutunturin rinteisiin!
Arctic Circle Hotellissa on 30 vuonna 2020 uusittua huonetta
lisävuodemahdollisuudella. Kaikissa huoneissa on höyrysuihku,
joissakin jopa poreamme.Hotellivieraat voivat nauttia
rentouttavista löylyistä päivän päätteeksi hotellin saunatiloissa.

Välipolku 2-4 , 98720 Suomutunturi
Info@arcticcirclehotel.com

HOTELLI KEMIJÄRVI
Hotelli Kemijärvi sijaitsee keskeisellä paikalla napapiirin
pohjoispuolella, keskellä Kemijärveä, Suomen pohjoisinta
kaupunkia. Hotelli Kemijärvi on hyvä kiintopiste, kun haluat käydä
mahdollisimman monella tunturilla.

Vapaudenkatu 8, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 46 561 2020 | info@hotellikemijarvi.fi
www.hotellikemijarvi.fi
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MÖKKIMAJOITUS
JA LEIRINTÄALUEET
SUOMUN MÖKIT
Suomun Mökit välittää vuokramökkejä Suomutunturin
ympäristöstä. Listallamme on on n. 60 yksityisessä omistuksessa
olevaa mökkiä ja huoneistoa aivan rinteen vieressä sijaitsevista
ski-in-paritalohuoneistoista tunnelmallisiin yksittäisiin mökkeihin
rauhallisella sijainnilla. Vaihtoehtoja myös suuremmille seurueille.

Raakuntie 1, 98720 Suomutunturi
Puh. +358 400 358 557
suomunvuokramokit@gmail.com
www.visitsuomu.fi

LOMAKESKUS LUPPO
CAMPING KEMIJÄRVI
Camping Kemijärvi sijaitsee kaupungin keskustassa Pöyliöjärven
rannalla keskellä kaunista järvimaisemaa. Alueella on sähkötolpat
asuntovaunuille ja asuntoautoille sekä teltta-alue. Majoittujien
käytössä ovat keittiö- ja huoltorakennus sekä sauna. Järvenranta
tarjoaa mahdollisuuden veneillä, kalastaa ja uida.

Hietaniemenkatu 7, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 45 202 3770
tmicamping.kemijarvi@gmail.com
www.campingkemijarvi.fi

Lomakeskus Luppo sijaitsee Pyhätunturin keskustasta
6 km Kemijärven suuntaan. Meillä on 45 huonetta 2-6 hengelle.
Ravintolamme keittiö käyttää paljon paikallisia raaka-aineita, kuten
poron- ja hirvenlihaa, kalaa ja metsämarjoja. Pihasta lähtee valaistu latu
Pyhätunturille ja kesäisin ladun pohja
toimii retkipolkuna.

Postiliitontie 95, 98530 Pyhätunturi
Puh. +358 40 028 3543
lomakeskusluppo@gmail.com
www.lomakeskusluppo.net
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KESKUSVARAAMO PYHÄHIPPU

LOHEN LOMAKESKUS

Jos mukava lomailu jylhissä maisemissa on sinun juttusi,
majoitu hyvin varustellussa mökissä tai lomahuoneistossa
Pyhätunturin kansallispuiston, rinteiden ja latujen lähettyvillä.
Kauttamme saat vuokrattua liinavaatteet, matkasängyt ja
syöttötuolit, kesäisin myös maastopyörät ja fatbiket sekä
soutuveneet.

Tarjoamme viihtyisää mökki- ja lomahuoneistomajoitusta aivan keskustan
tuntumassa. Kesällä majoittuvien iloksi meillä on hiekkapohjainen
uimaranta, talvisin pihapiiristä pääsee suoraan moottorikelkkareitille ja
hiihtoladulle. Nuotiolla tunnelmointiin on tulistelupaikkoja.

Kultakeronkatu 4, 98530 Pyhätunturi
Puh. +358 16 882 820 | info@pyhahippu.fi
www.pyhahippu.fi

LOMAKYLÄ HOLIDAY VILLAGE
KUUKIURU
Holiday Village Kuukiuru sijaitsee Kemijärven ja Sodankylän
välissä, Kemijoen rannalla, Pyhätunturin hiihtokeskuksesta 17
km. Lomakylässä on mökkejä (4:lle hengelle), huoneita (2:lle, 4:lle,
5:lle hengelle), caravan- ja teltta-alue, kota, rantasauna. Kuukiuru
on avoinna koko vuoden! Tervetuloa rauhalliseen paikkaan!!!

Kuukiuruntie 13, 98360 Vuostimo
Puh. +358 400 199 184 | kuukiuru@gmail.com
www.kuukiuru.com
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Hietaniemenkatu 9-11, 98101 Kemijärvi
Puh. +358 40 581 2007 | +358 40 581 6772
lohelanrantamokit@pp.inet.fi
www.lohenlomakeskus.fi

TOPYHÄ
Vuokrattavana Honkalahti-huvila Kemijärven rannalla, noin
10km keskustasta. Hirsirakenteisen, täydellisestivarustellun
8+2 hengen huvilan lisäksi vieraiden käytettävissä on
puulämmitteinen rantasauna ja iso grillikota. Rauhallinen
sijainti retkeily-, kalastus-, marjastus- ja ulkoilumahdollisuuksien
äärellä houkuttelee majoittumaan ympäri vuoden. Majoituksen
yhteyteen on varattavissa ruoka- ja ohjelmapalvelut.
Vuokrattavana Lomahuhta paritalomökki Pyhätunturilla.
Mökissä on kaksi, perusvarusteltua, saunallista huoneistoa,
joissa yöpyy max. 12 henkeä. Rauhallinen sijainti hiihtolatujen
läheisyydessä ja pihalla grillikota tunnelmallisiin illanviettoihin.

Puh. +358 400 226 330 | info@topyha.fi
www.topyha.fi

MATKATUPA
Sijaitsee Luusuan kylässä Kemijärven rannalla.
Majoitus on pääasiassa mökki-ja lomahuoneistomajoitusta.
Lomahuoneistomajoitus toimii ympäri vuoden kaikin
mukavuuksin. Auto-ja telttapaikat sovittaessa puhelimitse.
Vieraidemme ulottuvilla ovat hyvät uimarannat, kalavedet
ja hillasuot sekä valtion metsästysmaat.

Luusuantie 2661, 98230 Luusua
Puh +358 40 578 8795
matkatupa@pp.nic.fi
www.matkatupa.fi

SOPPELAN WANHA KOULU ART CAFÉ
SEVA BEACH CAMPING
Soppelan Wanha Kyläkoulu & Seva Beach Camping sijaitsee
Kemijärven rannalla, Soppelan kylässä, idyllisellä ja rauhallisella paikalla
Wanhalla kyläkoululla. Lapin henkiset perinteet ja sen luonnon puhtaus,
hiljaisuus ja avaruus toimivat ympäristönä pehmeitä arvoja edustaville
tapahtumille ja majoitukselle.
Leirintäalueen yhteydessä Seva-Soppelan keskus erilaisine
majoitusmahdollisuuksineen, taidekesäkahvila, koulutus- ja kurssitilat,
juhlasali sekä sauna- ja suihkutilat. Talouskeittiö myös yksityisjuhlille ja
-tapahtumille. Tarjolla paljon erilaisia aktiviteetteja ja elämyksiä, urheilusali
sekä lapsiperheille myös ulkoleikkialue.

Kaisankankaantie 87, 98400 Isokylä-Kemijärvi
Puh. +358 40 352 5327 | info@seva.fi
www.seva.fi
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RAVINTOLAT
RAVINTOLA MESTARIN KIEVARI
Kokeile lounaaksi lappilaista kotiruokaa! À la carte -listalta
löytyy muikkua ja haukea Kemijärvestä, poroa monessa
muodossa, marjoja ja paikallista leipäjuustoa.

SUSA’S BISTRO
Kirkkokatu 9, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 320 7700 | +358 40 742 0618
www.mestarinkievari.fi

Gluteenitonta lounasta ym. omista herkuista, pientä suolaista ja makeaa.
Arvostamme: Itse valmistettua ruokaa, paikallisia tuotteita, eettisyyttä… ja
mitä parasta, meillä maksat vain siitä määrästä minkä valitset.

MAISEMAKAHVILA
RANTAPAVILJONKI

Vapaudenkatu 6
Puh. +358 40 687 0555
info@susasbistro.fi

Kahvila Pöyliöjärven upealla hiekkarannalla, Kemijärven
Rivieralla. Nauti järvimaisemasta kahvin ja makoisan
leivonnaisen tai jäätelön kera. Myynnissä Kemijärvi
t-paitoja ja muita lähituotteita.
Avoinna kesäisin.

Uimarannantie 5, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 828 6114
marjutt64@gmail.com
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CAFÉ LOIMU
Pyhätunturin matkailualueen keskustassa Luonto- ja kulttuurikeskus
Naavassa sijaitseva Loimu tarjoaa joka päivä kahvilatuotteita, lounaan
noutopöydästä ja à la carte -annoksia. Herkut ja ruoka-annokset myös
mukaan vietäväksi.

Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Puh. +358 40 196 4750 | ravintola@cafeloimu.fi
www.cafeloimu.fi

HOTELLI SUOMUTUNTURIN
RAVINTOLAMAAILMA
Lähiruokaa ja sesongin mukaan vaihtuvia raaka-aineita. Niistä syntyvät
maukkaat annoksemme, joista löytyy helposti suosikit koko perheelle.
Vaihtelua tuovat aasialaishenkiset tuoksut ja maut. After skitä lämmittävät
kuuma kaakao tai terästetty glögi.

Kotakuja 1, 98720 Kemijärvi
Puh. +358 207 199 120 (ravintolapalvelut ja pöytävaraukset)
www.instagram.com/suomutunturi | www.facebook.com/suomutunturi
www.suomutunturi.fi

JOUTSIJÄRVEN KYLÄKAUPPA- JA
LOUNASKAHVILA
Kyläkaupan yhteydessä on Lounaskahvila, joka tarjoaa oman
keittiön leivonnaisia ja hyvää kotiruokaa viihtyisässä kotiseutuhistoriasta
kertovassa ympäristössä.

Sallantie 2640, 98710 Joutsijärvi
Puh. +358 40 030 5849
v.kelloniemi@co.inet.fi.

AUTOGRILLI MAJAKKA
Aja autolla ja tilaa tai tule luukulle. Meillä saat vatsasi täyteen.
Tarjolla kylän parhaat hampurilaiset lisukkeineen.

Kuumaniemenkatu 2, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 16 812 328

PIZZAMESTARIT
Herkullisia pizzoja Kemijärven keskustassa Taivaan tulien
torin välittömässä läheisyydessä.

Jaakonkatu 5, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 16 812 222
Facebook: pizzamestaritkemijarvi

PIZZERIA KEBAB NAPOLI
Perinteinen pizza -kebab ravintola Kemijärven keskustassa.

Annaliisankatu 8, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 16 812 150
www.napoli.websivut.info
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MOKKATUPA
Sinisen pannun luota löydät herkut moneen makuun.
Kotiruokalounas sekä muhkeat annokset vievät nälän varmasti!
Kotileipomossamme leivomme joka päivä leipää ja leivonnaisia
ja valmistamme herkkuja laidasta laitaan myös tilauksesta.
Mokkatuvalla on mukava rauhoittua ja nauttia herkkujen lisäksi
upeasta maisemasta. Tupaan mahtuu myös isot ryhmät ja tarjoilut
räätälöidään tarvittaessa toiveidesi mukaan.

Pajulantie 1, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 50 344 5262 | +358 40 558 9325
herkkutorvi@gmail.com
Seuraa Mokkatuvan puuhia facebookissa sekä mokkatupa.fi

BAR MINJA
Hotelli Kemijärven yhteydessä toimiva tapahtumaravintola.
Karaokea, discoa, ja live esiintyjiä. Ravintolassamme, myös
maksuton biljardipöytä ja darts.

Vapaudenkatu 4, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 50 312 3145 | barminja@gmail.com
www.bar-minja.webnode.fi
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TILAUSRAVINTOLAT
RAVINTOLA UITONPIRTTI

ANNABRIITTA

Tunnelmallinen Uitonpirtti rakennettiin vuonna uiton tukikohdaksi.
Nykyisin se on tilausravintola, jonka seinillä olevat esineet ja kuvat
kertovat uiton värikkäästä historiasta. Maittavat menut saavat
inspiraationsa Lapin puhtaasta luonnosta ja sen tarjoamista raakaaineista. Varattavissa myös Wanhan Aitan juhlatila sekä tunnelmallinen
rantasauna kammareineen.

AnnaBriitan keittiössä käytetään mahdollisimman
paljon lähiruokaa: paikkakunnalta tulevat ainakin
poro, perunat, rieskat ja leipäjuusto. Tilausravintolan
salissa on tilaa 100 hengelle, ja käytettävissä on avlaitteisto. Varattavissa myös saunatilat.

Uitonniementie 1, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 41 317 8893 | info.uitonniemi@gmail.com
www.uitonniemi.fi

Kirkkokatu 3, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 749 8655 | annabriitta@gmail.com
www.annabriitta.fi

MAISEMARAVINTOLA
LOHIPORTTI
Maisemaravintola Lohiportissa on 350
asiakaspaikkaa. Ravintolan yhteydessä on 14 hengen
tilaussauna takkahuoneineen sekä kokoustiloja.

Lohelankatu 1, 98101 Kemijärvi
Puh. +358 40 581 2007
lohelanrantamokit@pp.inet.fi
www.lohenlomakeskus.fi
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MUUT PALVELUT
KEMIJÄRVEN MATKAILUINFO
Kuumaniemenkatu 2 A, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 189 2050 | info.visit@kemijarvi.fi
www.visitkemijarvi.fi

ELÄINHOITOLA LAPINTASSU
Koirahoitola ja monipuolinen koirien ruoka -ja tarvikemyymälä.
Yksilöllistä, luotettavaa ja monipuolista huolenpitoa koirille Hanhikoskella,
n 12 kilometriä Kemijärven keskustasta Rovaniemen suuntaan

Hanhikoskentie 187, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 047 1781 | lapintassu@gmail.com
www.lapintassu.fi

KANGASPUOTI PALTTINA

TAIDEKESKUS PUUSTELLI
Kansainvälinen Kuvanveistoviikon veistosnäyttely, johon on koottu
laajasti veistoksia, jotka antavat hyvän kuvan puuveistotaiteen
erilaisista tyylisuunnista ympäri maailmaa. Avoinna kesäisin ja
ryhmille Puustellin näyttely on avoinna tilauksesta läpi vuoden.
Näyttelyhalli on vanha uiton venevaja, joka on siirretty Puustellin
pihaan. Veistoksia on sijoitettu runsaasti ympäri kaupunkia sisälle
liiketiloihin ja mm. Kuumaniemen lammen ulkoilureitin varrelle.

Tiedustelut: Kemijärven Matkailuinfo,
info.visit@kemijarvi.fi tai + 358 40 189 2050

Käsityötarvikkeita ja kankaita sekä valmiita persoonallisia tuotteita
matkamuistoksi.

KEMIJÄRVEN KOTISEUTUMUSEO
Kirkkokatu 8, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 16 812 226
www.palttina.net

Avoinna kesällä, muulloin sopimuksen mukaan

Sepänkatu 4, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 503 9591 | +358 45 842 4370
posti@kemijarvenmuseo.com | www.kemijarvenmuseo.com
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KEMIJÄRVEN KULTTUURIKESKUS

K-SUPERMARKET KAUPPAPAIKKA

Kulttuurikeskuksen 200-paikkainen sali on eri taiteenalojen;
musiikin, elokuvan, tanssin ja teatterin esitysareena sekä lisäksi
koulutus-, kokous- ja juhlatila. Kulttuurikeskuksen aulassa ja
lämpiössä on esillä kuvataidetta, kuukausittain vaihtuvin näyttelyin.
Samassa rakennuksessa kirjasto ja pihapiirissä musiikkiopisto.
Taidekeskus Puustellin tilausvaraukset.

Paikallisia luonnontuotteita.

Hietaniemenkatu 5, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 40 779 4501 | www.kemijarvi.fi

KEMIJÄRVEN MOOTTORIKELKKAJA SAHAMUSEO
Kemijärven moottorikelkka ja –sahamuseossa on ainutlaatuinen
kokoelma moottorikelkkoja menneiltä ajoilta nykypäivään. Lisäksi
esillä lähes 400 erilaista moottorisahaa. Avoinna tilauksesta.

Kirkkokatu 5, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 16 812 001

JOUTSIJÄRVEN KYLÄKAUPPA- JA
LOUNASKAHVILA
Aitoa kylätunnelmaa ja palvelua tarjoava kyläkauppa lähellä Suomutunturia.
Seo-tankkauspiste.

Sallantie 2640, 98710 Joutsijärvi
Puh. +358 40 030 5849 | v.kelloniemi@co.inet.fi

Varastotie 11, 98120 Kemijärvi
Puh. +358 400 232 512
www.moottorikelkkamuseo.fi

URHEILU SIVAKKA
Urheilu-, kalastus- ja metsästysvaatteet sekä tarvikkeet,
ja välinevuokraus.

Annaliisankatu 8, 98100 Kemijärvi
Puh. +358 16 813 567 | +358 40 015 7737
urheilusivakka@gmail.com | www.urheilusivakka.fi
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SAAVUTETTAVUUS
PYHÄ-LUOSTO
KANSALLISPUISTO

KOSTAMO
Maalaismarkkinat,
Perävaaran tanssit,
Kostamon lintutorni

KEMIJÄRVI

SALLA
76 km

ISOKYLÄ
Maailman lyhin joki,
Kalkonniemen uimaranta,
Kotavaaran näkötorni

KEM

APII

RI

ROVANIEMI

SOPPELA
Soppelan rantakalajuhlat,
Soppelan Wanha Koulu &
Art Café Seva Beach Camping

VI

I
LAPPI

LEHTOLA
Lehtolan
uistelukisa

I D
F I NS ULOAM N

VENÄJÄ

NO

SUOMU
45 km

LAPPI

KUUSAMO

JOUTSIJÄRVI
K-Kyläkauppa ja lounaskahvila
Kelloniemi, Seo-tankkauspiste

IJÄR

RAAJÄRVI
Luontopolku,
Wanha kaivoskylä

NAP

TS

JAVARUS
Javarusjoen
virkistyskalastus

OINAS
Vanha kyläkoulu,
luontopolku

O

TAPIONNIEMI
Tapionniemen
kappeli,
Tapionniemen
kyläkartano

VUOSTIMO
Lomakylä Kuukiuru,
Jänkäkoira

RU

PYHÄ
58 km

Helsinki - Kemijärvi 911 km
Rovaniemen lentoasema - Kemijärvi 80 km
Kuusamon lentoasema - Kemijärvi 140 km

RJA

LUOSTO
71 km

TERVETULOA
LAPIN JÄRVIMAILLE
TUNTURIKESKUSTEN
KESKELLE!

LUUSUA
Neitilänharju,
Matkatupa,
Luusuan riippusilta,
Kylämuseo, Lea Viidan
taidegalleria

JUUJÄRVI
Juuvaaran
retkeilyreitti

RÄISÄLÄ
Lossi,
Suomutunturi

HELSINKI

RUKA
118 km

KESKUSTA

KYLÄ

TUNTURIKESKUS

KANSALLISPUISTO

Kemijärven matkailuinfo
Kuumaniemenkatu 2 A,
98100 Kemijärvi

info.visit@kemijarvi.fi
+358 40 189 2050
www.visitkemijarvi.fi

