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Yrittäjien yhteystiedot

• Kemihaaran loma, Juhani ja Helena Peltoniemi
– Puh: 040-5387969, juhani.peltoniemi@pp1.inet.fi
– Hinnasto:
Majoitus
Huoneistomajoitus (sis. liinavaatteet ja sauna)           39,00/hlö/vrk
Suihku                                                                                  5,00/hlö
Sauna (1 h / 4 hlöä)                                                               20,00
Rantasauna                                                                          40,00 (ei talvella)
Asuntoautopaikka sähköllä                                                    15,00/vrk
Asuntoautopaikka ilman sähköä                                             10,00/vrk
Kanoottivuokraus
Arctic 16...............................................................30,00 €/vrk

Kahvio
Aamiainen                                                                              8,00
Aamiainen majoittuville                                                       6,00
Kahvi/tee + korvapuusti                                                       4,00
Poronkäristys                                                                       18,00
Kotiruoka alkaen                                                                 10,00
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Tietoja

• Paikka: Kemihaarasta ylävirtaan 2 pv, sitten 
~Marttiin.

• Sää: Heinäkuun loppupuoli

• Kesto: 8 päivää, joista 6 melontapäivää

• Henkilömäärä: 12

• Ryhmän erityispiirteet: Melojien kokemus ja 
taso vaihteleva, mutta yleisesti ottaen hyvin 
kokenutta porukkaa. Kalusto 
intiaanikanootteja ja retkikajakkeja.
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Reitti

• Reitti jokireitti, jolla nivoja ja koskia
• Reitillä useita yöpymis- ja taukopaikkoja, joissa tulenteko sallittu
• Reitin kokonaispituus noin 80 km, melontaa 15-20 km/päivässä 

– Tyypillisesti herätys viimeistään kasin maissa omaan tahtiin. 
– Noin klo 10 vesille
– Lounastauko maissa, jolloin ehtii keittääkin lounaan, jos haluaa. Tai 

termarissa kuumaa vettä / lounaskeitto.
– Juomataukoja vesillä tarpeen mukaan, maissakäyntejä tarpeen 

mukaan
– Leppoisa melontatahti, melotaan porukassa

• Suunnitelmat voivat vaihtua tarpeen mukaan, mutta tarkoitus on 
liikkua ja nauttia monipuolisesta retkestä mukavassa seurassa!
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Reitti
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Reittikuvaus

• http://matkailu.savukoski.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=33
• Kemihaaran Loma - Kuttusoja 20,5 km

– Vuolasvirtainen ja erämainen reitti. Joen länsiranta on Kemihaaran erämaa-aluetta Uuraojan tienoille asti. 
Reitillä on vain yksi helppo koski ja muutama vaatimaton niva. Joessa on matala hiekkapohja ja kesävedellä 
runsaasti matalikkoja. Joelta poistuminen ei ole helppoa, sillä jokea myötäilevällä hiekkatiellä ei voi ajaa 
autolla, koska Kuttusojan ja Uuraojan yli ei ole siltoja. Ympäristö on metsäinen, aluksi koivikkoa, sitten myös 
kuusia ja mäntyjä. Reitin varrella ei ole asutusta.

• Kuttusojan kota - Ruuvaoja 22 km
– Vaihteleva reitti. Virtaus jonkin verran hitaampaa kuin Kemijoen ylimmällä osuudella. Reitillä on pieniä 

koskia, jotka ovat matalia vähän veden aikaan mutta silti melottavissa. Lattunan jälkeen ei ole enää koskia. 
Joelta poistuminen helppoa, sillä harvoin liikennöity tie kulkee lähellä jokea. Ympäristö on metsäinen. 
Ensimmäiset mökit Kemihaaran Lomasta lähdön jälkeen ovat Pykäläisessä ja seuraavat Lattunassa.

• Ruuvaoja - Leukkuhamara 10 km
– Rauhallinen reitti. Ei koskia. Ympäristö luonnonläheistä kulttuurimaisemaa.

• Leukkuhamara - Martti 21 km
– Joki on melko iso ja reitti koskinen. Leukkuhamarasta Marttiin onkin Kemijoen koskisin osuus. Kosket ovat 

helppoja mutta isovetisiä varsinkin korkean veden aikaan. Lisäksi rantaan on paikoin matkaa, mikä kannattaa 
muistaa kylmien vesien aikaan. Joelta poistuminen on kuitenkin helppoa, sillä harvaan liikennöity tie kulkee 
lähes koko matkan suhteellisen lähellä jokea. Ympäristö on rauhallista metsämaisemaa. Ennen Martin kylää 
joen varressa on vain joitain taloja ja peltoja.
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Välimatkat

• Kemihaara – Könkäänkonelo katos 14,5 km
• (välillä Kaakkurikonelo katos + 2,5 km, Kettukangas tulipaikka +1,5 

km, näyttävät ok telttapaikoilta) 
• Könkäänkonelo katos – Kuttusoja laavu 6 km (enemmän pusikkoa 

ympärillä?)
• Kuttusoja laavu – Lattunan tulipaikka 14 km (Hugon kämppä 310 

euroa!)
• Lattunan tulipaikka – (Kivijoki laskee) - tulipaikka – Ruuvaojan

tulipaikka sillan pielessä (ei hyvä paikka) 2 + 6 = 8 km
• Ruuvaoja – (Kairijoki laskee) - Leukkuhamara katos 10 km
• Leukkuhamara katos – Pahtakoski/Kokkoniva katos 15,5 km
• Pahtakoski – Aisarinkonelo katos 5,5 km
• (Aisarinkonelo – Martti 4,5 km)
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Reittikuvaus

• Ma 17.7 siirtyminen kohteeseen
– Lähtö n. klo 6:00 Tre (ei varsinaista yhteislähtöä)
– Aamukahvit noin klo 9.00  Hankasalmen Jari-Pekassa.
– Lounas paikassa xx Kuusamon tienoilla, sovitaan aamukahvilla tai matkalla
– Perillä noin klo 21 Kemihaaran lomassa
– Yöpyminen teltassa tai rivitalossa / huoneessa

• Ti 18.7 
– Aamiainen Kemihaaran lomassa tai itse tehtynä
– Kanoottien pakkaaminen. Melontaa vastavirtaan jotakin Kemijoen latvahaaroista, riippuu 

vedenkorkeudesta ja haaran melottavuudesta. Koko retken vaativin osuus. 
– Tavoitteena yksi näistä (päätetään Vierihaaran ja Naltiohaaran yhtymäpaikassa):

• Vieriharju, jossa sauna (Naltiohaara + Vierihaara, noin 15 km?, 2 poroaidan ohitusta, toinen maitse 
portin kautta, toinen?)

• Entinen? tulipaikka Vieriaavalla Vierihaaralla, sillan lähellä.
• Naltiojoen tupa (Naltiohaara, 5 km, 1 poroaidan ohitus maitse portin kautta)

– Leirin pystytys toivottavasti kahdeksi yöksi.
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Reittikuvaus

• Ke 19.7 Melontaretki vastavirtaan tai patikointia 
Naltiotunturille / Vieriharjuun (sauna), riippuen siitä, 
mihin edellisenä päivänä päästiin. Leiriä ei kannattane 
siirtää.
– Pitkospuut Vieriaavalla on kunnostettu lähivuosina

• To 20.7 
– Leirin purku ja kanoottien pakkaaminen.
– Melonta alavirran suuntaan
– Pysähtyminen Kemihaaran lomassa. Lounas? Sauna? 
– Huom. Tässä saat tavaratäydennystä autosta. Yläjuoksulle 

ei kannata ottaa ylimääräistä painavaa mukaan.
– Leirin pystytys esim. Könkäänkonelon katoksen luo
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Reittikuvaus

• Pe 21.7, la 22.7
– Leirin purku ja kanoottien pakkaaminen. Melontaa. Leirin pystytys

• Su 27.7
– Leirin purku ja kanoottien pakkaaminen.
– Melontaa Aisarinkonelon katokselle?
– Autojen haku kuskien toimesta Juhani Peltoniemen taksin avulla 

Kemihaaran lomasta. Juhani tulee hakemaan noin klo 14, paikka 
sovitaan myöhemmin tarkemmin.

– Autojen pakkaaminen
– Ei yhteisvarausta lounaasta/yöpymispaikasta/illallisesta/saunasta tms, 

mutta tutkitaan mahdollisuuksia valmiiksi. Todennäköisesti ajetaan 
muutama sata kilometriä etelään päin ja majoitutaan sitten.

• Ma 28.7
– Paluu etelään / lähtö omille teille 
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Varusteet

• Omat ruuat, majoitteet, ruuanvalmistusvälineet, kartat jne.
• Omat tai itse vuokrattu melontakalusto
• Kypärä, pilli
• Katso varusteet esim. http://taivaltajat.sporttisaitti.com/jaostojen-

toimintaa/retkeilyjaosto/melontaretken-varusteluettelo/
• Kanoottien yläjuoksulla uittamista varten köysiä tai liinoja jokaiseen 

alukseen mukaan. 
• Inkkariin sauvoin perämelojalle.

• Yhteiset: 
– EA (Kati ja Pia pienet laukut). Kaikille henkilökohtaiset EA:t ja lääkkeet mukaan.
– Kirves, saha (Jarkko, Timo). Jaskalla korjaustarvikkeita.
– Varamelat (Jaska, Timo, Jarmo, katkaistava kajakkimela Taivaltajilta (Pia))
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Muuta

• Vesistöjen vesi lienee juomakelpoista, vähintäänkin keitettynä
• Muista hyttyshattu, voiteet jne. 
• Päiväreppu voi olla tarpeen.

• Noudatamme rehellisten retkeilijöiden toimintatapoja, siistimme 
jälkemme ja viemme palamattomat roskat kotiin

• Suomen ladun vakuutus korvaa minimisummat, oma 
matkavakuutus on suositeltava.

• Turvallisuudesta vastaavat kaikki yhdessä ja jokainen omalta 
osaltaan itse!
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Melontatietoa

• Tavarat pakataan vesitiiviisti myös kaatuminen 
huomioon ottaen.

• Kaikki tavarat sidotaan kanootteihin kunnolla 
kiinni. 

• Melottaessa liivit päällä ovat pakolliset 

• Kypärät (Taivaltajilta saa tarvittaessa lainaan) 
pidetään helposti saatavilla ja laitetaan aina 
ennen koskea päähän. 
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Melontatietoa

• Koskiin yksi kanoottikunta kerrallaan sopivin turvavälein (ei liian 
pienet eikä isot turvavälit)

• Pidetään vauhti tarvittaessa kurissa melomalla taaksepäin 
• Perusmerkit, käytetään tarvittaessa:

– Pillin puhallus kerran = Huomio! 
– Mela pystysuorassa näyttävästi = Tulkaa luo / saa tulla / reitti selvä 
– Mela poikittain pään päällä = Seis / älkää tulko 

• Jos kaatuu: 
– Koski ”lasketaan” selällään, jalat edellä (tai rantaudutaan, jos 

mahdollista)
– Pyritään pitämään melasta kiinni
– Voidaan pitää kanootista kiinni, mutta kanootti laskee ehdottomasti 

itsen edellä
– Paikalle tullut reskuttaja = pelastaja antaa ohjeita
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Riskianalyysi

Riski Todennäköisyys Vakavuus ker Toimenpiteet

Kova tuuli, 
järviosuuksilla

epätod.näk. 2 Liev.hait. 1 2 Ei järviä reitillä. Leveämmissä 
jokiosuuksissa tuuli voi haitata.

Kaatuminen 
sileällä

epätod.näk. 1 Liev.hait. 1 1 Uidaan rantaan tai autetaan takaisin 
kanoottiin.

Kaatuminen 
koskessa / 
nivassa

mahdollinen 2 haitallinen 2 4 Selkeähköt lasku-uomat, reittiseloste 
olemassa. Kaatuessa rantaan 
uiminen/kahlaaminen yläjuoksulla 
mahdollista, mutta alajuoksulla kosket 
leveitä ja reskutus vesillä voi olla 
tarpeen.   

Väsyminen mahdollinen 2 haitallinen 2 4 Matkaa lyhennetään, jos olosuhteet 
kovenevat. Taukoja. Aikaa on, valoa 
riittää.

Varusteiden 
menetys

epätod.näk. 1 Liev.hait. 1 1 Keskeyttäminen mahdollista, mutta 
koska retkellä useita osallistujia niin 
tod.näk. varavarusteita löytyy 
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Riskianalyysi

Riski Toden-näköisyys Vakavuus ker Toimenpiteet

eksyminen Epätod.näk 1 haitallinen 2 2 Reitti selkeä. 

Ryhmän 
hajoaminen

mahdollinen 2 Liev. hait. 1 2 Ohjeistus ja seuranta. Kaikilla oma 
kartta ja ymmärrys reitistä. Jokaisella 
oma puhelin mukana.

Kalustorikko Epätodnäk. 1 haitallinen 2 2 Ilmastointiteippi, keskeytys
mahdollista, varamelat

Vakava 
tapaturma tai 
sairaus

Epätod.näk. 1 Erit.hait 3 3 GPS mukana, reitillä merkittyjä 
pelastuspaikkoja

Kosket liian 
pelottavia

epätod.näk 1 Liev.hait 1 1 Joku toinen laskee kanootin 
virtapaikan läpi –hankalaa, koska 
kosket pitkiä.
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Pelastusjärjestelyt

• Vakavan onnettomuuden sattuessa 
pelastusjärjestelyjä johtaa retken ohjaaja tai 
hänen nimeämänsä henkilö

• Jos matka joudutaan keskeytämään syystä, 
joka ei vaadi varsinaisia pelastustoimenpiteitä 
otetaan yhteyttä paikallisiin yrittäjiin, jotka 
voivat järjestää kuljetuksen.  
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