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Kairijoki, Kemijoki 
• Sijainti: Savukoski
• Melontakartat: 
Savukosken kunta, 
korvatunturi.fi/tekemista 
/melonta

Retkeilyä luontoa 
suojellen
• Kunnioita luontoa ja huo-
mioi kanssaretkeilijät.

• Tee tulet vain merkityillä 
tulentekopaikoilla. 
Avotulenteko metsäpalo-
varoituksen aikana on 
kielletty.

• Retkeile roskattomasti. 
Alueella ei ole jäteastioita, 
tuo roskat mukanasi pois.

• Voit poimia marjoja ja 
sieniä, mutta et kiviä tai 
kasveja. Annathan eläinten 
olla rauhassa.

• Pidä lemmikkieläimet 
kytkettynä.

• Ota oma wc-paperi mukaan.
• Moottoriajoneuvoilla 
ajaminen virallisten teiden 
ulkopuolella on kiellettyä.

• Ohjeet ja luvat kalastami-
seen saat Savukosken opas-
tuskeskus Korvatunturista ja 
eraluvat.fi-palvelusta. 
 
Hätänumero 112 – tiedä 
mistä soitat – kännykkä ei 
kuulu kaikkialla!

Savukosken erämaiset joet

Meloen laavulle 
Savukosken erämaisilla joilla voi 
meloa niin omin kuin vuokravälinein. 
Kanoottien  vuokrauksesta ja 
kuljetuksesta voi tiedustella 
paikallisilta yrittäjiltä. Kalastuslupia 
alueelle myy Metsähallitus (eraluvat.fi).

Kemijoen ja Kairijoen rannoilla on 
Metsähallituksen laavuja ja tulen-
tekopaikkoja, joilla on hyvä pitää 
taukoa. Kairijoen jokirannat ovat 
helppokulkuisia, niillä voikin nähdä 
kulkevan kalastajien lisäksi niin 
maastopyöräilijöitä kuin poroja. 

Savukosken joista ovat melotta-
vissa myös mm. Värriöjoki, Luirojoki, 
Nuorttijoki, Luttojoki ja Suomujoki. 
Alueen kosket ovat pääosin luokkaa I: 
reitit ovat leveitä ja näkyvät hyvin, 
ja esteet ovat maltillisia. Savukosken 
kunta ylläpitää alueen melontakart-
toja (korvatunturi.fi). Huomioithan, 
että vesitilanne voi vaikuttaa jokien 
melottavuuteen ja reitteihin.

Kulkuyhteydet
Kairijoella melomaan voi lähteä 
esimerkiksi Majavasokan laavulta 
(57 km Savukosken kylältä). Alueella 
ei ole virallisia pysäköintialueita. 
Kemijoelle melomaan voi lähteä 
esimerkiksi Ruuvaojalta.

METSÄHALLITUS 01/2022 
KUVA: JAAKKO POSTI.
KUVITUS: JUHA PASO.

Jokimelonta • Kalastus

Erilaisia uistimia 
ja perhoja 
kalastukseen.

Metsähallitus, alueen hoitaja 
• Savukosken Opastuskeskus 
Korvatunturi Samperintie 32, 
98800 Savukoski,  
savukoski@metsa.fi,  
puh. +358 (0) 206 39 7556

• luontoon.fi 
/savukoskenopastuskeskus

• luontoon.fi/kairijoki

Luonnonkauniit Savukosken joet ovat kalastajien ja 
melojien suosiossa. Kairijoki ja Kemijoki sopivat hyvin 
jokimelonnan perustaidot osaaville.

https://korvatunturi.fi/tekemista /melonta
https://korvatunturi.fi/tekemista /melonta
https://luontoon.fi/savukoskenopastuskeskus
https://luontoon.fi/savukoskenopastuskeskus
https://luontoon.fi/kairijoki
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