Lemmenjoen
kansallispuisto
• Pinta-ala 2 860 km²
• Perustettu v. 1956 		
(laajennettu kahdesti)
• Sijainti: Inari, Kittilä

Metsähallitus,
alueen hoitaja
• Ylä-Lapin luontokeskus Siida,
Inarintie 46, 99870 Inari
• puh. 0206 39 7740
• siida@metsa.fi
• luontoon.fi/lemmenjoki
• facebook.com/lemmenjoenkansallispuisto

Kansallispuisto

Lemmenjoki
Kultainen jokilaakso johdattaa
sinut Saamenmaan sydämeen.
Lemmenjoella pääset aidon
erämaan ja Lapin kullan tunnelmaan jo päiväretkellä hyppäämällä oppaan luotsaamaan
jokiveneeseen. Voit tutustua
entisaikojen pororuhtinaan
Kaapin Jounin tilaan ja alueen
saamelaiseen elämäntapaan
osallistumalla opastetulle
retkelle. Suomen suurimmassa
kansallispuistossa voit myös
retkeillä omassa rauhassa merkittyjen reittien ulkopuolella.

Tarunhohtoinen Lemmenjoki
Lemmenjoen kansallispuisto
sijaitsee Pohjois-Lapissa Inarin ja
Kittilän kuntien alueilla. Täällä
pohjoinen luonto näyttäytyy
karuimmillaan ja kauneimmillaan.
Kansallispuisto monine luontotyyppeineen on usean harvinaisen
ja uhanalaisen lajin kotipaikka.
Luonnon lisäksi Lemmenjoella
kiehtovat myös sen nykypäivään
jatkunut saamelaiskulttuuri ja
kullankaivuperinne.

Vaihtelevia maisemia
Lemmenjoki on läntisen Euroopan
laajin erämaa, jossa voi nähdä
lähes koko pohjoisen luonnon
kirjon vanhoista mäntymetsistä
laajoihin tunturialueisiin, reunattomiin soihin ja reheviin jokilaaksoihin. Maisemaa halkovat suuret joet:
Lemmenjoki, Inarijoki, Vaskojoki,
Repojoki ja Ivalojoki. Mahtava
Ravadasköngäs purkaa vetensä
Lemmenjokeen 15 kilometrin

päässä Lemmenjoen kylästä. Norjasta kansallispuiston erottaa Kietsimäjoki, jonka toisella puolella
erämaa jatkuu Ylä-Inarijoen (Øvre
Anárjohka) kansallispuistona.
Lemmenjoki on vanhaa
inarinsaamelaisten kalastus- ja
metsästysaluetta, josta muistona
ovat maastossa edelleen erottuvat
peurakuopat.

Kiehtovaa historiaa
Lemmenjoki on tunnettu luonnonkauneutensa lisäksi kullasta sekä
rikkaasta ja värikkäästä kullankaivuperinteestään, joka on ainutlaatuinen koko Euroopassa. Alueen
kultahistoria elää legendoissa ja
myös monet paikannimet kertovat
kullankaivun historiasta.
Lemmenjoen kulta löydettiin
vuonna 1945. Kiihkeimpinä vuosina
alueella työskenteli satoja kullankaivajia, ja kaivun koneellistamista
yritettiin jo vuonna 1951. Rikkaimpien kultapaikkojen ehtyminen ja
kullan hinnan romahdus hiljensivät
Lemmenjoen kultapurot 1950luvun puolivälissä. Kultaa kaivamaan jäi kymmenkunta erämaahan
juurtunutta elinkautista.
Kullankaivu heräsi uudelleen
henkiin elinvoimaisena ammattina,
elämäntapana ja harrastuksena
1970-luvulla. Koneiden käyttö
kultamailla yleistyi 1980-luvulla ja
uudet tekniset ratkaisut antoivat
myös lapiokaivajille mahdollisuuden löytää kultaa paikoista, joissa
ei aiemmin pystynyt kaivamaan.

Retkikohde vaeltajille ja
kulttuurista kiinnostuneille
Alueen merkityt retkeilyreitit
kulkevat puiston virkistysosassa
Lemmenjokilaaksossa.
Helposti saavutettavia päiväretkikohteita ovat mm. Joenkielinen
(534 m) ja Ravadaskönkään vesiputous. Luontokohteiden lisäksi
Lemmenjoella voi vierailla mielenkiintoisilla kulttuurikohteilla, kuten
Sallivaaran vanhalla poroerotuspaikalla sekä vanhoilla saamelaisilla asuinpaikoilla Kaapin Jounin
tilalla ja Matti Mustan tuvalla.
Kultareitti kulkee keskeisten
kulta-alueiden läpi ja sen avulla
retkeilijän on turvallista tutustua
kullankaivuuseen. Reitillä esitellään Lemmenjoen kultahistorian ja
kullan geologian pääkohdat sekä
kerrotaan kullankaivun nykypäivästä ja menetelmistä alueella.
Reittien varsilla on autio- ja vuokratupia sekä tulentekopaikkoja.
Kansallispuiston länsi- ja
eteläosat ovat aitoa erämaata,
jossa kulkija voi kokea luonnon
rauhan ja hiljaisuuden näkemättä
kenties ainuttakaan vastaantulijaa
päiväkausiin.

Kulkuyhteydet
Kansallispuiston pysäköintialueet
sijaitsevat Lemmenjoen kylässä ja
Repojoella Sallivaaran polun lähtöpaikalla. Useita päivittäisiä linjaautovuoroja liikennöi Inariin mutta
Lemmenjoelle asti linja-autot eivät
kulje. Lemmenjoelta on kesäisin
vuoroveneyhteys Ravadasjärven
autiotuvalle ja Kultahaminaan.

Retkeilyä luontoa suojellen
• Kansallispuistossa voit liikkua
lihasvoimin kaikkialla lukuun
ottamatta Ravadaskönkään
rajoitusosaa, missä liikkuminen
on mahdollista merkityllä polulla.
Maastopyöräily on sallittu vain
merkityillä kesäretkeilyreiteillä.
• Kansallispuiston virkistysvyöhykkeellä avotulen teko ja
leiriytyminen on sallittu vain niitä
varten osoitetuilla taukopaikoilla.
Jos metsäpalovaroitus on voimassa,
avotulen teko on kielletty.
• Voit poimia marjoja ja
ruokasieniä.
• Pidäthän lemmikkisi kytkettynä.
Jos vastaasi tulee metsästäjä koiran
kanssa, kyse on paikallisesta, jolla
on oikeus metsästykseen kotikuntansa alueella myös kansallispuistossa.
• Kunnioita luontoa jättämällä
luonto rauhaan: jätä kasvit kasvamaan, puut pystyyn ja eläimet
rauhaan.
• Myös maa- ja kallioperä on osa
luontoa. Vaikka kullankaivu on
osa kansallispuistoa, sekin vaatii
luvan. Kulta-alueella valtaukset
rinnastetaan pihapiireihin. Niille
valtauksille olet tervetullut, joille
järjestetään kullanhuuhdontaohjelmaa matkailijoille. Lisätietoa
vierailtavista valtauksista voit
tiedustella Luontokeskus Siidasta.
• Lemmenjoen kansallispuiston
syrjäosilla on omia vakiintuneita
käytäntöjä, joista voit lukea lisää
järjestyssäännöistä.
• Järjestyssääntö: http://julkaisut.
metsa.fi/assets/pdf/lp/Js/lemmenjoki-jsfin.pdf
• Hätätilanteessa soita 112.Huomioi, että puistossa on katvealueita joilla puhelin ei kuulu.
www.luontoon.fi/lemmenjoki/
ohjeetjasaannot
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