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Vedenjakajan yli 
Uusia erämaareittejä aukeaa melo-
jalle, joka tajuaa, ettei jokea tarvitse 
aina mennä alavirtaan. Ylävirtaan 
kipuava kanoottimies tai -nainen 
saa kokea kolme retkeä peräkkäin: 
nousee ensimmäisen joen ylös, kan-
taa kanootin ja varusteet vedenja-
kajan yli, laskee toisen joen alas ja 
näkee sen vaiheittain kasvavan.

TEKSTI JA KUVAT Janne Pyykkö

– Lapin 
kanoottiretkien 
kuningaslaji
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E
nsikosketuksen vedenja-
kajia ylittäviin melontaret-
kiin sain syksyllä 2010, kun 
kuuntelin Avokanoottiyhdis-
tyksen konkareiden puheita. 

Lemmenjoen kansallispuiston länsipuolelta 
alkunsa saava Vaskojoki on Suomen upein 
melontajoki: paljon koskia peräkkäin, jot-
ka voi kaikki laskea – näin kertoivat. Mut-
ta Vaskojoen yläjuoksulle ei pääse autolla. 
Pitää ensin nousta 50 km Repojokea ylös ja 
kantaa kanootti Vaskolompoloon.

Mielikuva Vaskojoesta ja uudenlaisesta 
melontaretkestä jäi kiehtomaan. Tuota on 
kokeiltava!

Kesäkuun alussa 2011 olin valmis seik-
kailuun. Varustimme kahden ystävän kans-
sa kanootteja Repojoen sillan alla. Edessä 
oli 8 päivän reissu Repojoelle ja Vaskojoelle.

Jälkikäteen voi sanoa, että reissu onnis-
tui hyvin. Monia uusia taitoja opittiin ja 
Vaskojoki oli lupausten kaltainen: yli 50 
koskea, joista valtaosa helppoja, neljäsosa 
vähän vaikeampia sekä muutama luokkaa 
II+ tai III, jolloin laskureittiä pohdittiin tar-
kemmin – nekin laskettiin. Näin  konkarien 
kertomuksista tuli myös osa omaa koke-
musmaailmaa.

Vuoden 2011 jälkeen olen tehnyt Lapis-
sa seitsemän muuta vedenjakajan ylitystä. 
Kun katson Pohjois-Lapin karttaa, löydän 
sieltä vielä toisen mokoman, joita en ole vie-
lä kokeillut.

Joen nousu vastavirtaan 
Siihen on vissi syy, että vedenjakajan ylittä-
vät retket kannattaa tehdä kesäkuussa. La-
pin tulvien täytyy olla ohi, muttei liikaa, jot-
ta pienissä latvapuroissa riittää vettä ja reis-
su on sujuva.

Joen nousuun on kolme perustekniikkaa:
Sauvominen 4-5 metriä pitkällä 
sauvoimella kanootissa seisten.

Liinaaminen (lining) eli kanootin uittami-
nen vastavirtaan kahden köyden avulla.

Vastavirtaan voi meloakin, jos virta ei ole 
enempää kuin 3–4 km/h.

Jotta sauvominen on mahdollista, tarvitaan 
alle tukeva avokanoottikaksikko. Sauvoja 
seisoo kanootin takaosassa  haara-asennossa 
puoliksi sivuttain. Hän työntelee vauhtia 
pohjasta koko ajan samalta puolelta –  hyvin 
ajoitetut työnnöt auttavat nousemaan kos-
kia ylös. Helpommissa virtapaikoissa voi 
vaihtaa työntöpuolta lennosta, jolloin sauva 
pyörii ympäri, eri puolille kohdistuvat työn-

nöt tehdään sauvan eri päillä. Itse en ole 
noussut jokia sauvomalla, joten en voi neu-
voa sauvonnan tekniikkaa tämän enempää.

Jos vastavirtaa on enemmän kuin 2 km/h, 
liinaaminen eli uittaminen on kätevä kei-
no kivuta jokea. Perusidea on selkeä: tar-
vitaan pitkä köysi, jonka päät kiinnitetään 
kanootin keulaan ja perään. Kanootin keula 
ohjataan virrassa kauemmas rannasta kuin 
perä. Varusteet kulkevat kanootissa. Meloja 
kävelee rannalla ylävirtaan halliten köydellä 
kanootin asentoa. Se on vähän kuin lennät-
täisi leijaa horisontaalisesti – vastavirta on 
tuuli ja kanootti on leija.

Keulaköysi kiinnitetään kanootin alle ve-
sirajaan, jotta kanootin keula nousee ylem-
mäs. Vetoköyden on syytä olla ainakin 20 
metriä pitkä eikä 30 metriä ole liioittelua. 
Esimerkiksi Repojoki on alussa 25 metriä 
leveä – pitemmän köyden avulla on mah-
dollista uittaa kanootti kauempaa kivien 
ympäri. Käsissä on syytä pitää hanskoja, jot-
ta märkä köysi ei hierrä ihoa haavoille.

Uittamisen perustekniikan oppii 15 mi-
nuutissa. Aloittelijan ongelma on yrittää lii-

naamista liian lyhyellä köydellä, jolloin ka-
nootti jää yhtenään kiinni rannan epäta-
saisuuksiin tai matalaan veteen. Itsekin 
sorruin tähän, kunnes aloin luottaa, että 
kanootti tottelee pitkän köyden päässä mal-
likkaasti. Tavoitehan on löytää kanootin alle 
tarpeeksi vettä.

Pieniä onnettomuuksiakin tapahtuu. Ke-
säkuussa 2014 olimme nousseet erästä Käk-
kälöjoen pitkää ja hankalaa koskea jo tun-
nin. Kuulin edestä huudon: ”Janne, kanoot-
ti nurin.” Katsoin eteen, kaverin kanoot-
ti kaatunut. Katsoin taakse, oma kanoot-
ti vakaa. Kiinnitin köydet kohdalla olevaan 
koivuun. Nurin menneestä kanootista alkoi 
purkautua varusteita. Ensimmäisen suuren 
säkin sain kiinni kurottaen. Toinen säkki ui 
virran toista puolta.

Alkoi juoksu alavirtaan. Varustesäk-
ki kiersi kiviä, laski putouksia, pienempiä 
ja suurempia. Välillä pääsin kassin rinnal-
le, välillä jäin jälkeen, kunnes kassi saapui 
600 metrin jälkeen suvantoon lipuen hi-
taasti kohti seuraavaa virtapaikkaa. Nostin 
maasta pitkän koivunrungon, joka katkesi, 

SAUVOMISTA Kopsusjoella.

Keulaköysi kiinnitetään kanootin alle 
vesirajaan, jotta kanootin keula nousee 
ylemmäs
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molemmat rannat ovat täynnä pajukkoa ja 
koivikkoa. Silloin järkevintä on kantaa tava-
rat kosken yli.

Tietysti on vielä erikoiskeino niille, joil-
la on kuivapuku. He voivat kahlata metrin-
kin syvässä joessa ja vetää kanoottia kastu-
matta.

Vedenjakajan ylitys
Kanootin muotkaus vedenjakajan yli on en-
sikertalaiselle absurdiudessaan upea. Kun 
on raahannut kanoottinsa keskelle metsää, 
suota tai harjun laelle, alkaa epäillä järke-
ään. Jos tähän nyt saapuisi joukko vaeltajia 
rinkat selässä, osaisinko edes selittää, mis-
tä on kyse?

Mitä enemmän tavaraa kantaa mukana, 
sitä hitaampi etenemisvauhti vedenjakajal-
la on. Vedenjakaja pitäisi voida ylittää kah-
della kantokerralla: ensin kanootti, sitten 
kaikki muut leiritavarat (tai toisinpäin).

On makuasia kantaako kilometrejä pit-
källä maataipaleella kanootin alusta lop-
puun yhdellä kertaa, jonka jälkeen hakee 
muut varusteet, vai jakaako matkan pie-
nempiin palasiin. Vedenjakajalla sijaitsevat 
pienet järvetkin vaikuttavat asiaan, sillä ne 
ovat sopivia välietappeja. Kun järvet meloo 
yli, kokonaiskantomatka lyhenee.

Vedenjakajalla tarvittavan kantotaipa-
leen pituus riippuu paitsi valitusta reitis-
tä, myös vuodenajasta. Jos ollaan  liikkeellä 

LETKAUITTOA eli rompsimista Kopsusjoella.

kun yritin kurottaa varustesäkkiä. Edessä 
oli väistämätön: kaveri loikkasi kylmään ve-
teen kassiansa pelastamaan. 

Vastaavalla tavalla olen sählännyt itsekin 
– kanootti on täyttynyt vedellä vuolasta kos-
kea noustessa, jolloin pieniä tavaroita on kel-
lunut alavirtaan ja kadonnut. Nykyisin otan 
hankalat vastavirtapaikat riskeeraamatta. 
Jos vaarana on kaataa kanootti, vedän sen 

mieluummin rantaan ja kannan ensin tava-
rat, sitten kanootin hankalan virtapaikan yli.

Ylös noustavasta joesta riippuu, kuinka 
usein varusteita on kannettava. Esimerkik-
si Repojoen ja Surnujoen nousut ovat tekni-
sesti suoraviivaisia ja helppoja. Toista maa-
ta on Käkkälöjoki: vaikka eräitä koskia voi-
si nousta liinaamalla helpostikin (tasainen 
virtaus), käytännössä se ei onnistu, koska 

LIINAUKSEN perustekniikkaa 
Uutuanjoella. 
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 liian aikaisin, käy kuten minulle 3. kesä-
kuuta 2015, jolloin Øvre Anarjohkan latva-
järvi Ravdojavri oli jäässä ja kantomatka pi-
teni 3 km. Jos puolestaan ollaan liikkeellä 
liian myöhään, käy kuten heinäkuun lopus-
sa 2014, jolloin Uutuanjoella vesi ei riittä-
nyt sujuvaan koskenlaskuun ja kanootti oli 
järkevämpää kantaa monien maakannas-
ten yli.

Milloin retki sitten kannattaa 
tehdä?
Yleisohjeeksi voi sanoa, että Pohjois-Lapis-
sa sijaitseva vedenjakaja kannattaa ylittää 

1. kesäkuuta, mutta jos latvajärvi on yli 320 
metrin korkeudella merenpinnasta, lisätään 
1 päivä jokaista 10 korkeusmetriä kohden – 
näin löydät optimaalisen ajan, josta voi poi-
keta viikon aiemmaksi tai 2 viikkoa myö-
hemmäksi. (Tämän perusteella 435 metrin 
korkeudessa sijaitsevalle Ravdojavrille oli-
si pitänyt saapua noin 12. kesäkuuta – tai 
poikkeama huomioiden 5.-26. kesäkuuta.)

Yleisohje ei päde Kopsusjoki-Suomujoen 
reitille, jossa latvajärvi Kopsusjärvi on 280 
metrin korkeudella. Kapea Kopsusjoki näet 
virtaa hyvän aikaa tulvan jälkeenkin tasaista 
yli 5 km/h vauhtia niin, ettei sitä vasten mie-

Uittaminen
Kanootin uittamiseen on useita 
muunnelmia:

JOS edetään ylävirtaan kaksikkokanootil-
la, toinen uittaa ja toinen auttaa. Jos ka-
nootti ajautuu virrassa väärään asentoon 
ja keula karahtaa rantaan, silloin apu-
mies antaa keulaan kunnon töytäyksen 
ja kanootti kiipeää takaisin virtaan eikä 
uittajan tarvitse kävellä takaisin – uitto 
jatkuu lennosta.

Takaköysi kannattaa joskus jättää kiin-
nittämättä, jos joen rannat ovat vaikea-
kulkuiset ja vetäjä joutuu kompuroimis-
ta välttääkseen katsomaan paljon eteen-
sä – kuten loikkiessaan Surnujoen ran-
tojen suurilla kivenmurikoilla Vätsärin 
erämaassa. Tällöin apumies tarvitsee pi-
temmän 3-5-metrisen sauvan, rompsin, 
jolla työntää kanoottia syvempään ve-
teen kauemmas rannasta. Tätä kahden 
henkilön yhteistyötekniikkaa kutsutaan 
rompsimiseksi.

Jos joen virta on tasainen ja edetään 
ylävirtaan monella yksikkökanootilla, 
voidaan kokeilla letkauittoa: useita ka-
nootteja kytketään toisiinsa 30 cm väli-
köysin. Kärjessä on vetäjä pitkällä köy-
dellä. Apumies (rompsimies) ohjaa ka-
noottiletkaa ensimmäisen kanootin koh-
dalta käyttäen 3-5 metriä pitää sauvaa.

Kaiken kaikkiaan uitto on mielenkiin-
toista puuhaa. On tarkkailtava taakse-
päin kanoottia ja virtaa, välillä pujotetta-
va köyttä jokeen kurkottelevien puiden 
alitse ja takaa, samalla kuljettava eteen-
päin ja katsottava mihin astuu. Kaikki 
tämä onnistuu, kun luo tilakäsityksen ta-
pahtumista edessä ja takana – vilkaisee 
vuoroin eteen, vuoroin taakse.

lellään melo eikä uittaminenkaan ole sujuvaa 
puiden runsauden vuoksi. Sauvominenkaan 
ei onnistu, sillä kapea joki on tulvalla syvä. 
Parempi onkin lähteä Kopsusjokea nouse-
maan aikaisintaan kesäkuun toisella viikolla.

Suomen ja Norjan maaraja on monin 
kohdin Itämereen ja Jäämereen laskevien 
jokien vedenjakaja. Käytännössä maarajal-
la on poroaita, jonka alitse kanootti sujaute-
taan ja jatketaan matkaa.

Vaikka rajamuodollisuuksia ei ole, Itä-
mereen laskevasta vesistöstä Jäämereen 
laskevaan vesistöön siirryttäessä on huomi-
oitava toinen seikka. Itämeren vesistöjen lo-

KORSAOJA ennen 
Ivalojoelle saapumista.

PUROKOSKIA Njuolasjohkalla 
matkalla kohti Kietsimäjokea.
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VIRKON S desinfi ointijauhetta purkissa. NOIN ruokalusikallinen litran purkkiin, 
siis 15 millilitraa.

PURKKI täytetään purovedellä, näin saadaan 
1,5 % liuos (1 % liuos riittäisi).

SEKOITUS. KAADETAAN nurin käännetyn kanootin pohjaan. LEVITELLÄÄN esim. sienellä.

KÄÄNNETÄÄN kanootti ja tyhjennetään reunat. SIVELLÄÄN kaikki poimut. JOS ainetta jää yli, kaadetaan maahan, ei 
suoraan vesistöön. (Litra ainetta riittää kahdelle 
kanootille.)

Melontavarusteiden desinfi ointi
Oheinen kuvasarja kertoo kuinka desinfi ointi tapahtuu.

Kuvat Tuomas Tuomi
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hikalat kantavat Gyrodactylus salaris -lohi-
loista, joka on vahingollinen Jäämeren ve-
sistöjen kaloille. Koska on olemassa riski 
saastuttaa Jäämereen laskeva vesistö, ka-
nootti ja mahdolliset kalastusvälineet on 
desinfi oitava vedenjakajaa ylitettäessä.

Tätä varten kuljetan mukana Virkon S 
-ainetta, jota voi ostaa netin kautta, kunhan 
googlaa ”virkon s hinta”. 

Uusi joki vedenjakajan jälkeen 
Kun vedenjakaja on ylitetty ja kanootti las-
kettu uuteen vesistöön, on palkinnon aika. 
Edessä on todella erämainen joki, johon 
vain harvat ovat kanoottinsa laskeneet.

Ensin joki on pelkkä puro, jonka leveys on 
alle kanootin mitta. Jos vettä on riittävästi ja 
maasto tasaisen viettävä, purossa on valta-
vasti koskia. Purokoskia on aivan älyttömän 

hauskaa laskea, sillä tilanteet vaihtelevat no-
peasti ja pelataan reaktioilla. Silti meno on 
turvallista, sillä jos vauhti kasvaa liikaa, tah-
tia voi hillitä, kunhan tarraa kiinni reunan 
pajukoista – ja välttyy törmäämästä kaverin 
kanoottiin, joka liikkuu edessäsi.

Purokoskissa tapahtuu metka ilmiö. Kos-
ka meno on jatkuvaa tarkkuutta vaativaa 
ohjailua, melan käyttöön liittyvät lihakset 
väsyvät ja tulevat tuntien kuluessa kipeik-
si. Näin ei isommissa joissa tapahdu, koska 
siellä ohjailun tarve koskissa on tilapäistä.

Purokoskissa on myös vaaran paikkoja. 
Esimerkiksi Norjan Ravdojohkassa on pät-
kä, jossa vauhti kiihtyy niin, ettei sitä ole 
enää mahdollista pysäyttää hallitusti. Pelot-
tava tilanne! 

Jäin lopulta kiinni erittäin vaikean puro-
könkään keskelle, josta irtauduin automaat-
tisilla reaktioilla – huonostikin olisi voinut 
käydä. Siinä menossa heikompi kanootti 
olisi saattanut hajota kappaleiksi.

Purojokivaihe kestää korkeintaan 15 km, 
kunnes puroon liittyy muita ympäröiviä vir-
toja tai se itse liittyy isompaan virtaan. Tilan-
teet eivät enää vaihdu niin nopeasti. Isom-
man joen koskissa on aikaa katsella ympäril-
leen ja suunnitella reittiä.

Tämän jälkeen riippuu joesta, kuinka 
sukkelasti melonta sujuu. Jos joen kaato on 
korkeuskäyristä päätellen enemmän kuin 4 
m/km, joessa on todennäköisesti niin vai-
keita koskia, että ne joudutaan ohittamaan 
kantamalla.

Kautokeinojoen rauhallisessa 
loppuvaiheessa meloja saa kokea 
luonnon amfi teatterin.

VARUSTEIDEN kantamista Käkkälöjoella 
hankalien könkäiden yli.

VEDENJAKAJAN ylitys 
Kopsusjoelta Suomujoelle.
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KOVAT KANOOTIT – avokanootit tai kajakit – kuljetetaan lähtöpaikkaan auton katolla 
tai kuljetusperävaunussa. Purettuasi lastin aja auto sekä mahdollinen perävaunu reitin 
päätepisteeseen ja palaa taksilla takaisin. Jos ryhmän käytössä on kaksi autoa, toinen 
sukkuloidaan päätepisteeseen ja toinen alkuun. Paikalliselta retkeily-yrittäjältä tai mök-
kikylästä voi kysyä autonsiirtopalvelua, jotta retkelle pääsee nopeammin.

Kanootin voi vuokrata. Se onnistuu helpoiten Ivalojoen läheisyydessä, sillä Ivalojoki 
on Lapin melontakohteista suosituin. Vuokraamo hoitaa kuljetukset reitin alku- ja pää-
tepisteisiin.

Pakattavat kanootit – ilmatäytteiset tai koottavat – mahtuvat purettuina julkisiin kul-
kuneuvoihin kuten juniin ja busseihin sekä takseihin. Kanootin kuljetus esim. pääkau-
punkiseudulta Pohjois-Lappiin sujuu 20-22 tunnissa, sillä Lapin bussiaikataulut on so-
vitettu Rovaniemelle saapuviin yöjuniin (hae aikatauluja www.matka.fi ). Jos bussi ei vie 
melonnan alkupisteeseen, tallenna paikallisen taksiyrittäjän numero puhelimeesi ja 
sovi kuljetuksesta.

Joidenkin reittien alkuun – kuten Pöyrisjärvelle ja Torisenolle – ei pääse muuten kuin 
mönkijällä tai maastoautolla. Ota selvää kuka auttaa kuljetuksissa ja sovi hinta etukä-
teen.

Itse liikun Lapissa ilmatäytteisillä Grabner-kanooteilla, joko yksiköllä tai kaksikolla. 
Kahdeksassa vedenjakajan ylittävässä retkessä olen tarvinnut taksia tai vastaavaa kul-
jetusta kahdeksan kertaa – vähintään toiseen suuntaan olen päässyt täysin julkisella lii-
kenteellä.

Näin aion retkeillä vastakin. Pakattavalla kanootilla kynnys lähteä reissuun on pieni 
– pienempi kuin kovalla kanootilla, jossa kaikenlaista säätöä on enemmän.

Lisätietoa www.retkilehti.fi .

Ääritapaus työläästä joesta on Norjan 
Øvre Anarjohka, jossa 8 tunnin aktiivinen 
päivätyö edisti matkaa eräänä päivänä vain 
10,5 km – tulimme jokea alas 75 metriä, ka-
nootteja ja varusteita kannoimme 3,5 tuntia 
neljän kosken ohi. Silti tuo päivä oli upea. Ei 
tuonne lähdetä helppoa retkeä tekemään, 

Lapin melontaretkien logistiikkaa
Lapin melontaretkien järjestelyihin on useita vaihtoehtoja.

vaan tutkimaan mahtavia maastoja ja vesi-
putouksia.

Toisaalta harvoin päivät ovat niin ras-
kaita kuin äsken kuvasin. Samalla retkel-
lä kolme päivää myöhemmin meloimme 
Angelista Karigasniemelle yhdessä päiväs-
sä 64 km.

Eikä kaikilla reiteillä edes ole raskaita päi-
viä. Esimerkki helposta vedenjakajan ylityk-
sestä on Toriseno-Kautokeinon reitti, jossa 
vesistöjen välillä tarvitsee kantaa vain 3 km. 
Tämä reitti on muutenkin mielenkiintoinen, 
sillä Kautokeinojoen rauhallisessa loppuvai-
heessa meloja saa kokea luonnon amfi teatte-
rin, valtavan puolikaaren muotoisen hiekka-
rinteen, jossa useat sadat törmäpääskyt len-
tävät pesistään ulos ja takaisin kerättyään 
suunsa täyteen hyönteisiä. 

Tämän artikkelin oheen olen koonnut 
tietoa Pohjois-Lapin vedenjakajia ylittävil-
tä melontareiteiltä. Jos aiheeseen liittyvät 
retket kiehtovat, lisää tietoa löytyy blogista 
http://avisuora.wordpress.com, jossa olen 
kuvannut tekemiäni retkiä yksityiskohtai-
sesti. ×ØVRE Anarjohkan 

Ulvefossen-putous.
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Nousu Vedenjakaja Lasku Erityistä

Repojoki-Vaskojoki 
1. kesäkuuta

3,5 pv 1 pv 3,5 pv
Lähtö Repojoen sillalta, vedenjakajan yli Hotelliharjun kautta, lopetus Angeli-Inari-tielle. 
Hyvä reitti ensimmäiseksi vedenjakajan ylitykseksi, mutta koskenlaskutaito pitää olla 
kunnossa. Desinfi onti ei tarpeen, koska molemmat joet laskevat Inarijärveen.

Vietkajoki-Ivalojoki
1. kesäkuuta

2 1 6
Lähtö Puljusta, vedenjakajan yli Korsajärveen, lopetus Ivaloon. 1860-luvun kullankaivajat 
käyttivät tätä ”kultareittiä” päästäkseen Ivalojoen Kultalaan. Desinfi onti ei tarpeen, koska 
Inarijärvellä liikkuu muutenkin moni turisti ilman desinfi ointia.

Kilpisjärvi-Rommaeno-
Lätäseno
1. heinäkuuta

- 2 4
Nousujokea ei ole. Kanootti kannetaan Kilpisjärveltä Paihkasjärvelle-Termisjärvelle. 
Lopetus Markkinan kylään. Vaikeita koskia, vain kokeneille. Desinfi onti ei tarpeen.

Toriseno-Kautokeino
19. kesäkuuta

2 0,5 4

Aluksi mönkijäkyyti Ylimmäiseen Vuontisjärveen, josta melonta Torisenolla alkaa. Sitten 
Lätäsenon yli Norjan Kautokeinojokeen ja lopetus Kautokeinoon. Poikkeuksellisen helppo 
vedenjakajareitti, sillä molempia jokia mennään alavirtaan. Desinfi ointi maastossa 
tarpeen.

Kopsusjoki-Suomujoki
14. kesäkuuta

2 1 4
Lähtö Lokalta tai Sompiontieltä. Kopsusjärven jälkeen polkua Kopsusnokan yli 
Suomunruoktuun, lopetus Rajajooseppiin. Suomujoella vaikeita koskia ja paikkoja, jotka 
täytyy kantaa ohi, esim. Kotaköngäs. Desinfi ointi maastossa tarpeen.

Inarijärvi-Surnujoki-
Uutuanjoki-Jäämeri
1. kesäkuuta

3 2 2
Lähtö esim. Nitsijärveltä, josta Inarijärven läpi Surnujokeen. Vedenjakajan yli esim. 
Äälisjärven kautta. Lopetus Uutuanjokea Neideniin Jäämerelle. Työläs reitti, mutta 
sellaista Vätsärin erämaassa on. Desinfiointi maastossa tarpeen.

Käkkälöjoki-
Njuolasjohka-
Kietsimäjoki-Inarijoki
9. kesäkuuta

2 1 4 (5)

Lähtö Kalmakaltiosta, vedenjakajan yli Palokorsajärven kautta, alas Njuolasjohkaa-
Kietsimäjokea, lopetus Angeliin (Karigasniemelle). Njuolasjohkalla 15 km purokoskia. 
Kietsimäjoella muutama vaikea koski, jotka kannettava ohi lyhyen matkaa. Desinfi ointi 
maastossa tarpeen.

Käkkälöjoki-Ravdojohka-
Øvre Anarjohka-Inarijoki
12. kesäkuuta

2,5 0,5 4 (5)

Lähtö Kalmakaltiosta, vedenjakajan yli Pierkkujärven-Ravdojavrin kautta, alas 
Ravdojohkaa-Øvre Anarjohkaa, lopetus Angeliin tai Karigasniemelle. Ravdojohkalla 10 
km purokoskia. Øvre Anarjohkalla valtavia koskia, joiden ohi kantamisessa kuluu aikaa. 
Desinfi ointi maastossa tarpeen.

Käkkälöjoki-Ravdojohka-
Bautejohka-Karasjoki
12. kesäkuuta

2,5 0,5 5

Sama reitti kuin edellä, mutta Ravdojohkan jälkeen lähdetään Øvre Anarjohkaa ylävirtaan 
ja ylitetään toinen vedenjakaja, kunnes päästään Bautejohkaan ja edelleen Karasjokeen. 
Lopetus Kautokeino-Karasjoki-tielle. Tätä reittiä en ole kokeillut. Desinfi ointi maastossa 
tarpeen.

Käkkälöjoki-Suukisjoki-
Karasjoki
16. kesäkuuta

3 1 5
Lähtö Kalmakaltiosta alavirtaan, kunnes saavutaan Suukisjoelle, jota ylävirtaan Norjan 
rajalle, jonka yli Karasjokeen. Lopetus Kautokeino-Karasjoki-tielle. Tätä reittiä en ole 
kokeillut. Desinfi ointi maastossa tarpeen.

Pöyrisjärvi-Maaterjoki-
Ahkkanasjohka-Karasjoki
20. kesäkuuta

2 1 5
Lähtö Pöyrisjärveltä, ylös Maaterjärveen, josta vedenjakajan yli Norjan Ahkkanasjohkaan 
ja edelleen Karasjokeen, lopetus Kautokeino-Karasjoki-tielle. Tätä reittiä en ole kokeillut. 
Desinfi ointi maastossa tarpeen.

Kaamasjoki-Kuntsajoki-
Cuoggajoki
1. kesäkuuta

3 0,5 3
Lähtö Kaamasmukasta, alas Kaamasjokea, kunnes saavutaan Kuntsajoelle, jota ylävirtaan 
Kuntsajärveen, josta vedenjakajan yli Cieskadas-Suolojavriin ja edelleen Cuoggajokeen, 
lopetus Utsjoen tielle. Tätä reittiä en ole kokeillut. Desinfi ointi maastossa tarpeen.

Guckejohka-Vetsijoki
1. kesäkuuta

1 2 3
Lähtö Mieraslompolasta joko suoraan kantaen tai Guckejohkaa ylös, josta pienten järvien 
kautta Vetsijärveen ja edelleen Vetsijokea pitkin Utsjoki-Nuorgam-tielle. Tätä reittiä en 
ole kokeillut. Desinfi ointi retken alussa tarpeen.

Vaijoki-Pulmankijoki
1. kesäkuuta

2 1 4
Lähtö Iijärveltä, josta Vaijokea ylös, vedenjakajan ylitys Njallajavrista Ylä-
Pulmankijärveen, josta alas Pulmankijärveen. Tätä reittiä en ole kokeillut. Desinfi ointi 
retken alussa tarpeen.

Surnujoki-Sandneselva
1. kesäkuuta

3 2 4
Lähtö esim. Nitsijärveltä, josta Inarijärven läpi Surnujokeen. Vedenjakajan yli Rajapään 
autiotuvan kautta, josta Norjaan Sandneselvalle. Lopetus Jäämerelle, josta meloen 
Kirkkoniemeen. Työläs reitti. Desinfi ointi maastossa tarpeen.

Suvijoki-Rostoeatnu-
Lainiojoki
5. heinäkuuta

1 2 5
Lähtö Kilpisjärven tieltä, josta Könkämäenon yli Ruotsin Suvijokeen, jota ylös, kunnes 
kannetaan vedenjakajan yli Vutnosjavriin, josta alas Rostoeatnuun ja edelleen 
Lainiojokeen, lopetus Övre Sopperoon. Tätä reittiä en ole kokeillut. Desinfi ointi ei tarpeen.

Reitti + suosituspäivä vedenjakajan ylitykseen
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