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Wanha vesireitti Lemmenjoen
kultamaille



Tietoja

• Paikka: Wanha vesireitti Lemmenjoen
kultamaille (Njurgalahti-Kultahamina-
Njurgalahti-Solojärvi)

• Sää: Heinäkuun loppupuoli
• Kesto: 6 Päivää, 7 yötä
• Henkilömäärä: 12++
• Ryhmän erityispiirteet: Melojien kokemus ja

taso vaihteleva. Kalusto intiaanikanootteja ja
retkikajakkeja.
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Kartta ja reitti
• Reitillä pieniä virtapaikkoja, joita ei ole virallisesti luokiteltu.
• Reitillä laajahkoja järviä
• Reitillä useita yöpymis- ja taukopaikkoja, joissa tulenteko sallittu
• Reitin kokonaispituus noin 80 km, melontaa noin 15 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.
– Juomataukoja vesillä tarpeen mukaan, maissakäyntejä tarpeen

mukaan
– Leppoisa melontatahti, melotaan pääsääntöisesti porukassa

• Suunnitelmat voivat vaihtua tarpeen mukaan, mutta tarkoitus on
liikkua ja nauttia monipuolisesta retkestä mukavassa seurassa!
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Reitti ja taukopaikat
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Yrittäjien yhteystiedot
• Ahkun tupa

– http://www.ahkuntupa.fi/
– 99885 Lemmenjoki
– Tel. 016-673 435
– ahkuntupa@ahkuntupa.fi

• Elämys- ja majoituspalvelut Lemmenjoen Lumo
– http://www.lemmenjoenmatkailu.com/
– Lemmenjoki Camping
– Lemmenjoentie 1020
– 99885 Lemmenjoki
– 045 197 1123

• PALTTO Elämysretket
– http://www.lemmenjoki.org/
– Lemmenjoen kylätie 100
– 99885 Lemmenjoki
– Kaija (+358) 0400287544
– Heikki (+358) 0407569075
– e-mail: tmipaltto(at)ukolo.

• Taksit:
– Hentun taksi, Phone:040 1956066, Address: Uruvaarantie 30, 99870 Inari
– Taksi Markku Arrela, Phone:040 0982477, Address: Kultamiehentie 6, 99870 Inari
– (Ivalon taksi, Phone: 0100 87888 , Address: Piiskuntie 5)
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Reittikuvaus

• http://www.luontoon.fi/inarinalueenvesireitit/
lemmenjoenvesireitti

• Kosket: ei koskia. Yksi etukäteen tarkastettava
niva

• Rannoilla laitureita veneyrittäjien takia, me
jätämme ne vapaaksi
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Reittikuvaus
• Ti 19.7 siirtyminen kohteeseen

– Lähtö klo 6:00? Tre (ei yhteislähtöä)
– Aamukahvit noin klo 9.00  paikassa yy
– Lounas paikassa xx
– Perillä klo 21 jälkeen Njurgalahdessa Ahkun tuvalla
– Yöpyminen teltassa (5 euroa hlö) tai mökissä (15 euroa hlö)

• Ke 20.7
– Aamiainen Ahkun tuvalta useimmille
– Kanoottien pakkaaminen. Melontaa Kaapin Jounin talolle (tauko

maissa), Joenkielisen telttapaikan tarkistus matkalla,
lounastauko matkalla, kaluston uittaminen Härkäkoskella
vastavirtaan, melonta Ravadaskönkään autiotuvalle. Noin 15 km.
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Reittikuvaus
• To 21.7 Omatoimista patikointia

– Vaihtoehtoja: Patikoiden merkitty ympyrälenkki Morgamojan
kultalaan ja muille kultamaille, 26,5 km. Tai melonta
Kultahaminaan (yht. n. 10 km melontaa) ja joko patikoiden
Morgamojan kultalaan (yht. 9 km kävelyä) tai Morgam
Viipukselle.

• Pe 22.7
– Leirin purku ja kanoottien pakkaaminen.
– Melonta Joenkielisen telttapaikalle noin 10 km. Leirin pystytys.
– Vaihtoehtoja: Omatoimista patikointia Joenkielisellä (koko

kierros 16 km, hieman voi oikaista). Tai patikointi tai melonta
Njurgalahteen kultakisoja seuraamaan (alkavat klo 14) ja
tansseihin.
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Reittikuvaus
• La 23.7

– Leirin purku ja kanoottien pakkaaminen.
– Njurgalahdessa (matka noin 5km) aamusauna (ei saatu vielä

varmistettua) sekä lounas
– Lemmenjoen retkipäivät 23.7 (päivä tarkistettu)!

http://www.inariviikot.fi/fi/ohjelma/23-71/lemmenjoen-retkipaiva/
– Melontaa Ala-Lemmenjoen leiripaikalle (matka Njurgalahdesta noin 12

km). Taivaljärven jälkeinen niva tarkistetaan ennen sen laskemista.
• Su 24.7

– Leirin purku ja kanoottien pakkaaminen.
– Melonta Paadarjärven telttapaikalle (epäviralliset, mutta

metsähallituksen hyväksymät), joko Ailivaaraan (matka 14 km) tai
Lehutniemeen (matka 11 km). Leirin pystytys.
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Reittikuvaus
• Ma 25.7

– Leirin purku ja kanoottien pakkaaminen.
– Melontaa Solojärvelle (matka lähtöpaikasta riippuen 11 tai

12 km) tai Juutuanjoen ylimmälle tulipaikalle.
– Autojen haku kuskien toimesta joko postitaksin tai taksin

avulla Njurgalahdesta.
– Autojen pakkaaminen
– Varataanko sauna ja majoitus jostakin? Siida-museo? Ei

varata mitään, mutta tutkitaan mahdollisuuksia valmiiksi.
Mahdollista myös ajaa muutama sata kilometriä etelään
päin.

• Ti 26.7
– Paluu etelään / lähtö omille teille
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Varusteet
• Omat ruuat, majoitteet, ruuanvalmistusvälineet, kartat jne.
• Omat tai itse vuokrattu melontakalusto
• Katso varusteet esim. https://taivaltajat-sporttisaitti-

com.directo.fi/jaostot/retkeilyjaosto/melontaretken-
varusteluettelo/

• Kypäriä ei tarvita, mutta melottaessa liivit päällä ovat pakolliset
• Kanoottien uittamista (Härkäkoski) varten köysiä tai liinoja

useammalle mukaan. Inkkariin sauvoin, jos on.

• Yhteiset:
– EA (Pia). Kaikille henkilökohtaiset EA:t mukaan.
– Kirves, saha (Ilkka, Timo)
– Varamelat (Jaska, Pia, Timo, Jarmo)
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Muuta
• Vesistöjen vesi lienee juomakelpoista, vähintäänkin keitettynä
• Muista hyttyshattu, voiteet jne.
• Päiväreppu lienee tarpeen.

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

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

• Turvallisuudesta vastaavat kaikki yhdessä ja jokainen omalta
osaltaan itse!
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Riskianalyysi
Riski Toden-näköisyys Vakavuus ker Toimenpiteet

Kova tuuli,
järviosuuksilla

mahdollinen 2 haitallinen 2 4 Järvillä voidaan edetä rantojen
tuntumassa, jolloin matkaa kertyy
enemmän.

Kaatuminen
sileällä

epätod.näk. 1 haitallinen 2 2 Uidaan rantaan tai autetaan takaisin
kanoottiin.

Kaatuminen
koskessa /
nivassa

mahdollinen 2 haitallinen 2 4 Hyvin heikko virta, ei koskia. Lähinnä
kanootteja uittaessa mahdollista
kaatua kivikossa. Vesi matalaa, rannat
lähellä. Selkeät lasku-uomat. Kaatuessa
rantaan uiminen/kahlaaminen
mahdollista.
Retkellä ei ole tarvetta kypärille.

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 Jeesusteippi, 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 Ohitus maitse. Ohjaaja laskee kanootin
virtapaikan läpi.
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