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Hyvän mielen Simojoki

Ranuan Simojärveltä alkunsa saava Simojoki virtaa Perämerelle
vaihtelevien koskien ja suvantojen nauhana halki peräpohjalaisen
maalaismaiseman. Monimuotoinen, lähes 180 kilometriä pitkä jokireitti
tarjoaa elämyksiä ja monipuolisia palveluja. Yläosan kapeasta ja
rauhallisesta pikkujoesta kasvaa matkan varrella keskisuuri joki, jonka
lukuisat kosket ovat niin kalastajan kuin melojankin mieleen. Suurjärveksi
katsottava Simojärvi korostaa vielä entisestään vesistön omaleimaisuutta
ja lisää tuntuvasti vesistön käyttömahdollisuuksia. Keskeisen sijaintinsa
ansiosta Simojoki on helposti saavutettavissa – Simojoelle on helppo tulla.
Simojoki on yksi harvoja patoamattomia keskisuuria jokivesistöjä Suomessa. Erämaiselta Simojärveltä Perämereen virtaavalla Simojoella on pituutta 193 kilometriä
ja putouskorkeutta 176 metriä. Simojoessa on runsaasti koskia. Suurin osa koskista
sijaitsee joen keski- ja alajuoksulla, missä sijaitsevat myös luonnontilaisen lohikannan
tärkeimmät elinalueet. Tornionjoen ohella Simojoki onkin ainoita Itämereen laskevia
luonnonvaraisia lohijokia. Simojoki on yksi Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
-luontotyyppiä edustava Natura-alue Suomessa. Sen vesistö on suojeltu koskiensuojelulailla voimalaitosrakentamiselta.
Simojoen vesistöalueen historiaan kuuluvat jääkauden jälkeiset merivaiheet ja
edelleenkin jatkuva hidas maan kohoaminen. Vapaana virtaavalla Simojoella ei ole
selväpiirteistä laaksoa. Pohjois-Pohjanmaan ominaisuuksiin kuuluva lakeus luonnehtii hyvin Simojokivarren maisemia.
Vesistöalueen ala- ja keskiosassa on laajoja suoalueita. Ylempänä vesistöalueella
maasto on mäkisempää ja maisemaa luonnehtii metsän peittämät moreeniselänteet.
Metsät ovat enimmäkseen kivikkoisten moreenimaiden kuivahkoja puolukkatyypin
männikköjä. Simojärven seudulta lähtien kuivat kangas- ja vaaramaat ovat yleisiä.
Simojoen yläosalla vesi on niukkaravinteista ja luonnostaan lievästi humuspitoista.
Alaosalla ravinnepitoisuudet ovat suuremmat ja vesi lievästi rehevää. Haja-asutuksen
lisäksi kuormitusta aiheuttavat joen keski- ja alaosalle painottuvat metsätalous ja
maatalous sekä sivuvesistöjen varsille sijoittuva turvetuotanto.

 	

Ympäristöopas

Ympäristöopas



Asutuksen historiaa

Simojoen vesistöalue kuuluu tyypillisiin pohjoisiin jokivesistöihin, joissa vuodenaikaiset ja vuosittaiset virtaamavaihtelut ovat huomattavan suuret. Virtaamien vaihteluun vaikuttavat veden juoksua tasaavien järvialtaiden vähäisyys, pitkä talvi ja
routainen maa lumen sulamisen aikoihin.
Simojoen tulva on lähes joka keväinen jännitysnäytelmä. Tulvat sijoittuvat säännönmukaisesti joen alajuoksulle Alaniemestä alaspäin, jonne useat vesistöalueen
osat työntävät yhtä aikaa sulamisvetensä. Tilastojen mukaan kevättulva saavuttaa
huippunsa toukokuun puolivälissä.
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Simojoki kuuluu Lapin vanhimpiin pysyvän asutuksen alueisiin. Simojokivarren
asuttamisen historia on ollut selkeästi riippuvainen jokiluonnon tarjoamista elinmahdollisuuksista, hyvistä kalansaaliista ja toimivasta kulkuväylästä. Nikulaan,
Yli-Kärppään ja Alaniemeen asutus vakiintui 1500-luvulla. 1700-luvun jälkipuolelta
lähtien Simon asutus kääntyi vahvaan nousuun ja vasta 1800-luvulla uudisasutuksen painopiste siirtyi varsinaisesti Simojokivarteen, Jokikylään ja nykyisen Ranuan
kunnan länsiosaan, Ylimaahan.
Nykyisen Ranuan kunnan alue pysyi 1800-luvulle saakka harvaanasuttuna takamaana. 1600-luvulle Ranua oli saamelaisten maata, jonne kuitenkin ulottui keskiajan kuluessa vakiintunut rannikon talonpoikien eränautinta. 1800-luvun lopulta lähtien asutus kasvoi merkittävästi ja eläminen monipuolistui nopeasti kehittyvän ja laajenevan puunjalostusteollisuuden myötä. Metsätalous olikin merkittävä
työllistäjä 1800-luvun loppupuolelta aina 1960-luvulle asti. Simojokisuun varrella
toimi muutamia sahoja, joihin puuta uitettiin Simojokea pitkin.
Metsätalous ja karjanhoito ovat olleet tämän erämaisen seudun pääelinkeinoja.
Karjanhoidosta kehittyi jo 1600-luvun alkupuolelta lähtien merkittävä elinkeino.
Porotalous vakiintui jokivarren maatalouden sivuelinkeinoksi 1800-luvun lopulla.
Simon kunta on poronhoitoalueen eteläisin kunta Suomessa.
Kalastuksella, metsästyksellä sekä luonnontuotteiden keruulla on pitkät perinteet.
Luonnonantimet antoivat simojokivartisille toimeentulon ja ohjasivat pitkälti pysyvän asutuksen syntyä jokivarsille.
(Lähteet: Simojoen kehittäminen – Yleissuunnitelma, Lapin kulttuuriympäristöohjelma)
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Tunnettu lohijoki
Simojoki oli jo keskiajalla tunnettu lohijoki, mutta kuuluisuudessaan se ei kuitenkaan
vetänyt vertoja naapureilleen Kemi-, Ii- ja Tornionjoelle. Lohenkalastus on ollut Simon rannikkoalueiden vaurauden perustana keskiajalta 1900-luvun alkuun saakka,
jolloin maa- ja metsätalous syrjäytti kalastuksen vähentyneiden saaliiden takia. Simonkylän, jokivarren ja Simoniemen kylämiljööt peräpohjalaisine rakennuksineen
kertovat siitä vauraudesta, jota lohi toi ihmisille.
Simojoen tärkein saaliskala oli tietenkin lohi, jota pyydettiin kesäkuun alusta elokuun alkuun. Syksymmälle ajoittuva siianpyynti oli myös merkittävää. Joki antoi
myös taimenia ja muuta pienempää kalaa. Syksyisin siihen laskettiin lukuisia nahkiaismertoja.
Lohenpyynti Simojoessa tapahtui entisaikaan lohipadon avulla. Katiskamainen
vuolaassa virrassa ja matalassa koskessa käytetty pyydys, tainiopato, sijaitsi Patokoskessa, joka oli Simojoen suukoskena 1000- ja 1100-luvuilla. Viimeistään 1700-luvulla
rakennettiin tainio lähemmäksi jokisuuta kohisevaan Mertakoskeen. Suurpatojen
lisäksi Simojoesta kalastettiin myös tulva- ja ranta- eli korvapadoilla. Patojen lisäksi
Simojoessa oli kulle- ja nuotta-apajia. Kulletta käytettiin pääasiassa lohen pyyntiin
ja nuottaa lähinnä pikkukalan pyyntiin.
Varhaisimmat tiedot Simojoen lohisaaliista ovat 1870-luvulta, jolloin lohta kalastettiin lohipadoilla nuotilla ja rysillä. 1900-luvun alkupuolella lohenkalastuksen painopiste siirtyi jokikalastuksesta jokisuulla rannikolla harjoitettuun rysäpyyntiin. Jokisaaliiden vähenemiseen vaikutti myös puutavaran uitto, joka haittasi kalastusta varsin-
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kin joen alajuoksulla.
Simojoella 1950-luvulla suoritettujen uittoperkausten seurauksena lohen poikastuotanto aleni ja lohisaaliit heikkenivät huo
mattavasti, kun suoja
paikat ja kutualueet
vähenivät ja elinympäristö yksipuolistui. Viimeiset uittoperkaukset jokeen tehtiin vain
vähän ennen uiton loppumista 1960-luvulla. Simojokeen nousevalla lohelle muodostui miltei kohtalokkaaksi tehostunut pyynti merialueella 1950-luvulta lähtien. Lohen ja sen pyynnin kannalta tilanne pysyi Simojoessa huonona vuosikymmenien ajan. Koskikunnostusten,
pitkäjänteisen lohikannan hoidon ja kalastusjärjestelyjen vaikutuksesta Simojoesta
kehittyi 1990-luvun loppupuolella jälleen suosittu virkistyskalastuskohde. Hiljaisten vuosikymmenien jälkeen lohi on jälleen palannut takaisin Simojokeen. Kosket
tarjoavat hyviä ottipaikkoja niin harjuksen kuin luonnonlohen pyytäjille. (Lähteet:
Simon kirja, Kalapaikkaopas Simojoki -Lohipooleja ja harrikoskia, Simojoen kehittäminen
– Yleissuunnitelma)

Erämiesten Simojoki – eränkävijöiden Ranua
Simojokivarren runsaat riistamaat tarjosivat ennen väestölle välitöntä leivänjatketta.
Erätaloutta ei kaskeamisen ja maanraivauksen jälkeisenä aikana
enää juurikaan pidetty
pääelinkeinona. Mutta
erämiesten joukkoon
mahtui sellaisia kairankävijöitä, joiden”met
täveret” virtasivat muita sakeampina ja joiden
edesottamuksista kumpuaa huimia erätarinoi
ta. Paikallistarinat liittyivät pääasiassa karhunkaatoon tai metsästykseen yleensäkin.
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Kulttuurihistoriallinen perintö

Sanka-Jussin kerrotaan surmanneen yli 50 karhua ja 60 sutta sekä joukon muita petoja. Hurjapiirteisen ”Hosion ukon” eli Erkki Hosion sekä Kuivas-Jussin lukuisat
karhunkaadot ovat osa Simojokivarren historiaa.
Ranuan erämaan riistarikkauksia käytettiin hyväksi jo keskiajalla. Saamelaisten
lisäksi siellä kalastivat ja metsästivät Iin ja Kemin pitäjiin kuuluvien rannikkokylien
talonpojat. Eräkalastus jatkui Ranualla elinvoimaisena 1600-luvulla ja osittain vielä
seuraavallakin vuosisadalla.
Ranualla harjoitetusta riistanmetsästyksestä on hyvin niukalti saatavissa perinnetietoa. Ranuan historian mukaan riistanmetsästykseen pätee hyvin pitkälle sama kuin
kalastukseenkin. Saamelaisten pyyntikuntien rinnalle tuli vähitellen erämiehiä rannikkomaista ja uudisasutuksen levitessä seudulle riistanpyynti siirtyi ennen pitkää
paikallisten asujainten käsiin. Poronhoidolla alkoi 1700-luvun lopulla olla merkitystä
näiden syrjäseutujen elämälle. (Lähteet: Simon kirja, Ranuan historia)
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Simojoen vesistöalueella
on niin maisemallisia,
kulttuurihistoriallisia
kuin luonnonsuojelullisia arvoja. Simonniemen
kylä ja Simonkylä edustavat hyvin säilynyttä rakennettua ympäristöä Perämeren rannikkoalueella. Kylien vauraudesta
kertovat komeat, hyvin
säilyneet talonpoikaistalot. Uudesta rakennuskannasta huolimatta Simonniemi ja Simonkylä ovat säilyttäneet vuosisataista ilmettään hyvin. Simonkylän
ytimen muodostaa noin kolmen kilometrin mittainen museotie, jonka varrelle pääosa
kylän vanhasta rakennuskannasta on keskittynyt.
Simojokivarren valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö
koostuu useista kylistä ja paikoitellen vaihtelevasta maatalouden kulttuurimaisemasta. Asutus on perinteisesti sijainnut nauhamaisesti jokien ja niiden rantoja myötäilevien teiden varsilla. Jokivarren kylät ovat yleensä pitkiä rivikyliä. Simojokivarsi edustaa
tyypillistä esimerkkiä pohjoispohjanmaalaisesta joenvarsiasuttamisesta. Alaniemen
ja Yli-Kärpän joenvarsikylien arvokkaissa kulttuuriympäristöissä on säilynyt paljon
vanhaa pohjoispohjanmaalaista ja peräpohjalaista rakennuskantaa.
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Saukkojärven kylä sekä Nuupaksen ja Nurmelan taloryhmät kuuluvat Ranuan arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Saukkojärvi on idyllinen, vanha kylä Simojoen
keskijuoksun järvialueella. Kylän kulttuurimaisema-arvot johtuvat kapean, pitkänomaisen järven rannoille keskittyneistä viljelyaukeista ja niiden reunoilla sijaitsevasta
asutuksesta. Kylän rakennuskanta on vanhaa, useat talot ovat yli satavuotiaita. Kylän
keskellä on niin ikään yli satavuotias kansakoulu, joka toimii nykyisin koulu- ja kotiseutumuseona. Saukkojärvi on hyvä esimerkki perinteisestä rakentamisesta; järvikylä
edustaakin Ranuan arvokkainta ja ominaisinta rakennettua ympäristöä.
Vanhan maatalouskulttuurin muovaamia perinnemaisemia tavataan eniten jokivarressa, varsinkin Simonkylän–Simonniemen, Jokikylän–Alaniemen sekä Hosion
alueilla. Maakunnallisesti arvokkaassa Alaniemen kulttuurimaisemassa Simojoen
rannalla on useita maisemallisesti arvokkaita avoimena säilyneitä rantaniittyjä. Jokivartta myötäilevien avoimien rantaniittyjen kukkaloisto ja rantatörmien kaunis
rantapuusto lisäävät kylän maisema-arvoja. Hosiosta ylävirtaan Kupusen kosken
yläpuolella Simojoen etelärannalla on Kupusen niitty, jota Metsähallitus hoitaa perinnebiotooppina ja alueella on myös laavu.
Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaisemaamme sisältyviä merkkejä vuosituhansia vanhasta historiastamme. Lukumääräisesti suurin muinaisjäännösesiintymä, pääasiassa kivikautisia asuinpaikkoja, sijaitsee Sankalan ja Taininiemen kylien alueella
Simojokivarressa. Lisäksi vesistöalueelta on inventoitu pyyntikuoppia, röykkiöitä ja
kesähautoja.
(Lähteet: Arvokkaat maisema-alueet, Lapin kulttuuriympäristöohjelma, Lapin perinnemaisemat, Länsi-Pohjan kiinteät muinaisjäännökset, Rovaniemen seudun kiinteät muinaisjäännökset, Simojoen kehittäminen – Yleissuunnitelma)
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Simojoen koskia on perattu uittoa varten pääasiassa 1950-luvulla. Perkausten myötä
monipuoliset koskiekosysteemit muuttuivat monotonisiksi uittoränneiksi, joista etenkin arvokalakannat taantuivat nopeasti. Vaikutukset näkyivät myös pohjaeläimistössä ja kasvillisuudessa. EU:n LIFE Luonto -rahaston tukemassa Simojoki-Life -hankkeessa vuosina 2002–2006 on kunnostettu Simojoen pääuomassa yli 60 virta-aluetta,
yhteispituudeltaan noin 24 kilometriä. Ekologisen kunnostuksen tavoitteena on uittoa
varten perattujen virta-alueiden alkuperäisen biologisen tuottavuuden ja monimuotoisuuden sekä koskimaiseman palauttaminen lähelle luonnontilaa. Kunnostuksilla
vaikutetaan suoraan vesistön rakenteellisiin ominaisuuksiin monimuotoisuutta parantamalla ja epäsuorasti koko vesistön ekologiseen tilaan. Kunnostustoimenpiteistä
hyötyy kalojen lisäksi myös muu luonnontilaiselle koskialueelle tyypillinen lajisto
pohjaeläimistä kasvillisuuteen. Kunnostusratkaisuissa on aina mahdollisuuksien
mukaan huomioitu myös vesistön käyttäjien, kuten kalastajien ja melojien, erilaiset
tarpeet ja intressit.

Natura 2000 -alueet Simojoen vesistöalueella
Simojoen vesistöalueella on Simojoki mukaan lukien kaikkiaan 12 Natura-aluetta,
joissa on sekä lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet) että luontodirektiivin mukaisia Natura 2000 -alueita (SCI-alueet). Natura-alueiden yhteispintaala on 38 544 hehtaaria vesistöalueen rajan yli menevät osat mukaan lukien.
Soppanan alue on pääosin lukuisten metsäpalojen kuvioima, paikoin lähes luonnontilaista mäntymetsää. Alueella on myös lehtoja ja lehtomaisia kankaita. Soppanan alue
on alueellisesti tärkeä vanhan metsän kohde Ranualla. Joutensuo on laaja ja osin pirstaleinen suon ja metsän mosaiikki vaara-alueen ja rannikon suolakeuden rajamailla.
Alue on poikkeuksellisen arvokas vanhan metsän kohde hyvin luonnontilaisten ja
runsaspuustoisten metsäsaarekkeiden takia.
Rantojensuojeluohjelmaan kuuluva, lähes sadan neliökilometrin suuruinen luonnontilainen Simojärvi on kalastonsa puolesta arvokas osa Simojoen vesistöä. Sille
on tyypillistä ilmaversokasvillisuuden niukkuus ja uposruohojen, pohjalehtisten ja
vesisammalten runsaus. Simojärven linnusto on myös monipuolinen.
Simojoki on yksi Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppiä edustava
Natura-alue Suomessa. Simojoki on Tornionjoen ohella ainoita jokivesistöjä, joihin
Itämeren lohi nousee vielä kudulle.

14

Ympäristöopas

Saariaapa–Hattuselän alue
käsittää tyypillistä PohjoisPohjamaan aapasuoluontoa
sekä luonnontilaisia, noin
150-vuotiaita, reheviä mäntyvaltaisia sekametsiä. Tyypillistä ovat erittäin järeät
vanhat haapametsiköt. Saariaavan–Hattuselän alue on
hyvä lintusuo. Runkauksen luonnonpuistoon kuuluu kaksi erillistä aluetta:
Ahma-aapa Simossa ja Hattuselänaapa Tervolan kunnan puolella. Ahma-aapa
edustaa pohjoissuomalaista
aapasuoluontoa. Pääosan sii
tä muodostavat aukeat, tyypiltään hyvin vaihtelevat
nevat. Runkauksen luonnonpuisto muodostaa erittäin tärkeän kohteen Perämeren alueen soiden sarjasta, jossa soiden kehitystä pystytään seuraamaan
maankohoamisrannikolta
vaarojen rinnesoille asti.
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Kuivasjärvi on suurelta osin soiden ympäröimä, suhteellisen karu humusjärvi. Alue
on pesimälinnustoltaan arvokas valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelman kohde.
Käärmeaapa on rehevää, osaksi lettoa ja luonnontilaisia metsäsaarekkeita käsittävä
luonnontilainen suoalue. Metsäsaarekkeissa on paljon lahopuuta. Käärmeaapa kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Veittiaapa on tasainen, vaikeakulkuinen
laaja rimpineva-alue. Alue on linnustollisesti hyvin monipuolinen ja arvokas.
Martimoaavan soidensuojelualue (Martimoaapa–Lumiaapa–Penikat) on erittäin monimuotoinen luonnontilaisen suoluonnon keskittymä. Aapasoiden ohella alueella
on myös edustavia keidassoita. Ravinteikkaan kallioperän alueella esiintyy myös
lettoja. Alueen luonnontilaiset metsät ovat edustavia vanhoja metsiä. Aluetta pidetään
yhtenä Pohjois-Suomen tärkeimmistä suoluonnon suojelukohteista. Se on erityisen
tärkeä uhanalaisille lintulajeille. Muutenkin alueen linnusto on monipuolinen. Iso
Saarisuo–Hoikkasuo–Musta-aapa on tyypillinen Pohjois-Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen kuuluva suokohde. Peräpohjolan aapasoita edustava Nikkilänaapa on
tärkeä kohde luonnontieteellisen tutkimuksen kannalta. Lisäksi alueella on huomattava merkitys linnuston suojelulle. Alueen linnustoa luonnehtivat muun muassa
runsas kahlaajakanta.
(Lisätietoa Simojoen vesistöalueen Natura -kohteista löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi >
Lappi > Luonnonsuojelu > Natura 2000 -verkosto > Natura 2000 -kohteet kunnittain)

Simojoki – kalamiehen, melojan ja luontoretkeilijän paratiisi
Hyvän mielen lohijoki tarjoaa tilaa ja hyviä kalastuspaikkoja
sekä viehe- että perhokalastajille
Simojoen vesistöalueella tavattavia alkuperäisiä kalalajeja ovat muun muassa lohi,
taimen, vaellussiika, muikku, harjus ja ankerias. Simojokea ja Tornion–Muonionjokea lukuun ottamatta luonnonkutuiset lohikannat ovat hävinneet Suomen puolelta
Perämereen laskevista joista. Taloudellisesti tärkeä on Simojokisuulla pyydettävä
nahkiainen. Rapua pyydetään joen alajuoksulla ja Portimojärven seudulla.
Vapakalastajien piirissä Simojoki tunnetaan yhtenä maamme suosituimmista
virkistyskalastuskohteista. Myytyjen lupien määrä kertoo jatkuvasti kasvaneesta
kiinnostuksesta. Suosion kasvuun on vaikuttanut myös kalastusjärjestelyihin, virkistyspalvelurakenteisiin, opastukseen ja palvelutarjontaan tehty pitkäjänteinen
kehittämistyö. Simojoen kosket ja suvannot tarjoavat runsaasti erinomaisia kalastusmahdollisuuksia; tilaa ja hyviä kalastuspaikkoja löytyy sekä viehe- että perhokalastajille. Pitkä ja koskinen jokivesistö tarjoaa kymmenittäin perhokalastukseen
sopivia matalahkoja koskialueita. Joen pitkät suvannot mahdollistavat myös veneestä
kalastamisen.
Simojärvellä on mainiot kalastusmahdollisuudet. Lähes koko järvi on yhteislupa-alueena. Taimen- ja kuhaistutusten ansiosta järvi on suosittu vetouistelukohde.
Järvellä järjestetään vuosittain useita kalastustapahtumia. Heinäkuussa Simojärvellä
soudettava Kultainen taimen -uistelu on noussut Suomen suurimpien vetouistelukilpailujen joukkoon. Veneenlaskupaikkoja on Kultisalmen tuntumassa kalasatamassa
ja järven eteläpäässä Simontaipaleen venesatamassa.
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Simojärveltä Perämerelle virtaava Simojoki vuolaine koskineen ja
rauhallisine suvantoineen luo retkimelonnalle oivalliset mahdollisuudet.
Simojoki tarjoaa melojalle sekä erämaisia että asuttuja elämyksiä.

Kalastuksen ohella Simojoen suosio on kasvanut myös melontaharrastajien keskuudessa. Monimuotoinen jokireitti tarjoaa vaihtelevia elämyksiä ja monipuolisia palveluja. Simojoki on hyvin retkimelontaan sopiva kapea joki, jossa on runsaasti koskia
(luokat I–II+). Kosket ovat joen alkupäässä helppoja, vaativimmat koskiosuudet
sijoittuvat joen alajuoksulle. Simojoen vauhdikkaimman koskimelontajakson voi laskea Alaniemestä Simon Asemakylälle. Koskijaksolla on kymmenkunta I–II+ luokan
koskea. Melontaolosuhteet ovat parhaimmillaan 20.5–20.6 välisenä aikana.
Simojoen voi meloa monissa eri osissa, sillä rantautumis- ja vesillelaskupaikkoja on
runsaasti. Portimojärven alapuolelta Simojoen ylittävän sillan korvasta alkava noin 35
kilometrin melontaretki Hosioon soveltuu alkukesän melontaan helppojen koskien
ja monimuotoisen ympäristön puolesta. Lisäksi tiet seuraavat jokivartta lähes koko
matkan ja erilaiset palvelut löytyvät jokivarresta tasaisin välimatkoin. Oman viehätyksensä ja erikoisuutensa retkimelontaan tuo se, että retki voidaan aloittaa suurelta
erämaiselta järveltä ja jatkaa jokea pitkin Perämerelle saakka.
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Yläosaltaan Simojoki on kirkasvetistä erämaajokea mukavine koskineen. Ensimmäisten 40 kilometrin jälkeen alkaa laaja järvialue. Simojoki
virtaa matalien järvien, Toljanjärven, Saarijärven,
Saukkojärven ja Portimojärven läpi. Portimojärven jälkeen Simojoki levenee ja suvannot muuttuvat järvimäisemmiksi. Kokemattomalle melojalle nämä pitkät järviosuudet saattavat aiheuttaa
huonolla ja varsinkin tuulisella säällä kovaakin
vastusta. Raiskion seudulta alkaen asutus lisääntyy ja Simojoen rantojen peräpohjalainen maalaismaisema tuo jokireitille oman arvokkaan lisän.
Suuret navetat ja rantalaitumilla laiduntava karja
on yleinen näky.
Melontaolosuhteet ovat parhaimmillaan kevättulvan aikana ja tulvan jälkeen kesä-heinäkuun
vaihteeseen asti. Kevättulvan jälkeen vesi vähenee
keskikesää kohden. Keskikesän kuivuus vaikuttaa eniten alajuoksulla. Vähällä vedellä joki on
melko kivinen ja hankala meloa. Myös syksyllä
ruska-aikana melontaolosuhteet ovat normaalisti
suotuisat, mikäli ennen melontaa on satanut useiden vuorokausien ajan.
Lisätietoa melonnasta: www.infokartta.fi/simojoki,
Simojoen melontareitti (Jaakkola 1987), Simojärven ja
Simojoen vesistöretkeily -projekti (SeaSon 2000).

Simojoen alueella voi nauttia
luonnosta monella tavalla
Kalastuksen ja melonnan lisäksi Simojoki ympäristöineen tarjoaa monia muita elämyksiä. Alueen
luonnosta ja luonnon tarjoamista mahdollisuuksista voi nauttia myös marjastaen, sienestäen ja metsästäen. Simojärven itäpuolella ovat Simojärven,
Paason ja Paaso-Koron retkeilypolut, joita pitkin
voi samoilla Korouoman kanjoniin saakka. Martimoaavan soidensuojelualue antaa hyvän kuvan
eteläisen Lapin monipuolisesta luonnosta. Osittain Simojoen rantaa kulkevalla Simonkylän luontopolulla voi tutustua vanhan kyläsepän pajaan.

Ympäristöopas

19

¤ Simojärven hautausmaa
Simojärven hautausmaa sijaitsee Simojärven rannalla. Kauniilla hiekkaharjulla sijaitsevalla hautausmaalla saa vuosittain 10–15 vainajaa viimeisen leposijansa. Ensimmäinen hautaus Simojärven hautausmaalle on tehty vuonna 1878.
Simojärven hautausmaalla vuosittain heinäkuussa pidettävät hautausmaajuhlat
ovat saaneet alkunsa vuonna 1936. Tuohon aikaan pappi kävi vain kerran vuodessa
kesäkinkereiden yhteydessä siunaamassa vainajia ja niin kehittyi jokavuotinen juhlaperinne heinäkuun toisena sunnuntaina järjestettäville hautausmaajuhlille.
(Lähde: Ranuan seurakunta)

Matkan varrella – Simojoen kuohuissa erämaiselta
Simojärveltä Perämerelle – kohdeluettelo
¤ Simojärvi
Luonnontilainen Simojärvi tarjoaa erämaaluontoa ja tasokasta majoitusta ohjelmapalveluineen vaativallekin matkailijalle. Simojärvellä on muun muassa merkityt venereitit ja rantautumispaikat tulisijoineen ja laavuineen tarjoavat liikkujalle taukopaikan.
Talvella kelkkareitit vievät matkailijaa Ranuan, Posion ja Rovaniemen suuntiin.
Simojärven maisemia luonnehtivat loivapiirteiset maaston muodot. Kasvillisuuden
yleiskuva alueella on karu. Kauniit hiekkarannat koristavat paikoin kivikkoisia ja karuja rantoja. Näkemisen arvoisia paikkoja Simojärvellä ovat järven keskivaiheilla sijaitseva Simojärven hautausmaa sekä jylhänä järven syvyyksistä kohoava Kultivaara.

¤ Japanitalo
Simojärven rannalla sijaitseva ystävyyskuntatoiminnan tuloksena syntynyt Japanitalo on vaikuttava näyte vuorovaikutuksesta kahden kulttuurin kesken. Japanitalossa
kohtaavat myös erilaiset kulttuurit, perinteet ja nykyaika, arki ja juhla, luonto ja
ihmiset ja ennen kaikkea ihmiset.
¤ Simojoki
Simojokivarressa on melko kattava taukopaikkaverkosto käsittäen pysäköintipaikkoja, laavuja rakenteineen, nuotiopaikkoja sekä opastettuja kalastuspaikkoja. Lisäksi
jokivarren matkailuyrittäjät tarjoavat majoitusta, ruokailua ja ohjelmapalveluja.
(Lisätietoa Simojokivarren palveluista: www.infokartta.fi/simojoki, www.ranua.fi)
¤ Toljanjärven Rynkänsaari
Rynkänsaaressa on kiinteitä muinaisjäännöksiä, kesähautoja. Hautakuopat sijaitsevat
saaren lounaispäässä.
¤ Toljanjärven Raatosaari – väliaikainen hautapaikka
Pitkien matkojen ja huonojen kulkuyhteyksien vuoksi useimmissa kylissä oli välttämätöntä haudata vainajat kesäisin väliaikaisesti. Vainajien väliaikaiset leposijat ovat
olleet useimmiten järvien tai jokien saarissa ja rannoilla. Toljan Raatosaarta käytettiin
väliaikaisena kesäkalmistona siihen saakka, kun Saukkojärvelle perustettiin hautausmaa vuonna 1895.
¤ Saukkojärven koulu- ja kotiseutumuseo
Saukkojärven koulu- ja kotiseutumuseo sijaitsee
Saukkojärven rannalla idyllisessä Saukkojärven
kylässä. Ranuan vanhimman, vuonna 1898 valmistuneen koulurakennuksen pihapiiriin kuuluvat myös oppilaskoti, rantasauna ja puuliiteri. Alkuperäisillä tavaroilla sisustetut opettajan asunto
ja koululuokat antavat hyvän kuvan 1930–1940luvun kansakoululaitoksesta. Koulurakennuksen
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ullakkotilaan on sijoitettu kotimuseo, jossa on kiinnostavaa, paikallista talonpoikaisesineistöä. (Lisätietoa: www.ranua.fi)
¤ Saukkojärven hautausmaa
Lähellä Saukkojärven koulu- ja kotiseutumuseota sijaitsee luonnon ehdoilla kauniisti
ylläpidetty Saukkojärven hautausmaa. Hautausmaan perustaminen pantiin vireille
1893 ja se vihittiin käyttöön kesäkuussa 1895. Saukkojärvelle haudataan vuosittain
yhdestä kolmeen vainajaa. (Lisätietoa: www.ranuanseurakunta.net)
¤ Portimojärvi
Rovaniemi–Ranua -kantatien läheisyydessä sijaitseva Portimojärvi on maakunnallisesti arvokas muuttolintujen levähdysalue ja sillä on huomattavaa merkitystä
sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena. Portimojärven alue on myös merkittävä
pesimäaikainen ruokailualue.
¤ Huhtasaaren hautausmaa
Useimmissa kylissä oli ollut
välttämätöntä haudata vainajat
kesäisin väliaikaisesti pitkien
matkojen ja huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. Vainajien
väliaikaiset leposijat ovat olleet
useimmiten järvien tai jokien
äärellä saarissa, niemissä ja rannoilla. Huhtasaari on toiminut
Ylimaan kylän asukkaiden, johon myös Portimon kylä kuuluu, hautausmaana vuosina
1872–1895. Saarta käytettiin alun
perin väliaikaisena vainajien
säilytyspaikkana, jonka jälkeen
saari vakiinnutti asemansa yleisenä hautapaikkana. Huhtasaareen on haudattu arviolta 60–
100 vainajaa. Hautausmaa-alue
on aidattu. Sieltä löytyy vielä
muutamia vanhoja rautaristejä
sekä ruumishuone. Saareen on
myös pystytetty muistolaatta.
Huhtasaari on pysähtymisen
arvoinen kohde.
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¤ Perinnebiotooppeja –
rantalaitumia
Rovastinaho–Hosio välisellä
jokiosuudella on useita nautakarjan laiduntamia avoimia rantaniittyjä. Pääasiassa
nämä Simojoen rantatörmillä sijaitsevat rantalaitumet
ovat matalakasvuisia heinätulvaniittyjä, joiden maisema-arvoa korostavat lehtipuuvaltaiset hakamaiset saarekkeet.
¤ Saarikosken saha- ja myllylaitos
Vanhimpia metsäteollisuuslaitoksia olivat koskien rannoille rakennetut vesisahat.
Simojoen Saarikoskella Yli-Kärpässä sijainnut Saarikosken saha- ja myllylaitos aloitti
toimintansa vuonna 1917. Saarikosken saha- ja myllyosuuskunnassa oli kaikkiaan 20
osakasta. Laitos oli toiminnassa 1960-luvun lopulle saakka. Saarikoskelle perustetulla
vesisaha- ja myllylaitoksella oli selvä vaikutus koko Simojokivarren kehitykselle.
Kaksi-kiviparisen myllyn jäänteitä on vielä näkyvissä Saarikosken etelärannalla.
¤ Mötyskoski
Tarinat kertovat, kuinka kaksi ylimaallisia kykyjä omaavaa miestä laukotti karhua
torppiensa välillä vuoronperään toinen toisensa kimppuun niin, että jatkuvasta laukkaamisesta nääntynyt kontio tuupertui lopulta näännyksissä jokivarteen. Karhun
määränpään mukaan koski sai nimekseen Mötyskoski. Tarinatoisinnon mukaan laukottajina olivat Hosion ukko ja Sanka-äijä.
¤ Kalmakoski
Kalmakosken nimi perustuu Simojokivarressa kerrottuihin tarinoihin vihovenäläisten hukuttamisista. Tarinan mukaan venäläiset olivat tulossa Simojoen latvoilta veneillään Simoon vankinaan Laurukainen. Nykyisen Hamarin kylän kohdalla olevan
kosken niskalle tultuaan antoivat he Laurukaisen laskea kosken yksinään ja määräsivät hänet jäämään kosken rannalle varmistamaan veneiden pääsyä ja heilauttamaan
melaa, jos venekunta pääsi onnellisesti koskesta läpi. Kun ensimmäinen venekunta
kaatui koskessa ja kuohut veivät miehet mennessään, Laurukainen heilautti melaa ja
seuraava venekunta lähti koskea alas. Näin Laurukainen tuhosi koko vihollisjoukon
koskeen ja siitä alkaen koskea on sanottu Kalmakoskeksi. Myöhemmin koskeen on
hukkunut myös kaksi uittomiestä.
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¤ Martimoaapa
Martimoaavan soidensuojelualue on verraton luontomatkailukohde Simojoen vesistöalueella. Martimoaavan soidensuojelualue on valtakunnallisen soidensuojelun
perusohjelman lisäksi mukana kansainvälisessä lintuvesien suojeluohjelmassa. Alue
on lintujen ja lintuharrastajien paratiisi, sillä soidensuojelualueella pesii yli 40 lintulajia. Martimoaavan soidensuojelualue on myös NATURA 2000 -suojelualueverkostoon
kuuluva kohde.
Martimoaavan soidensuojelualueeseen on helppo tutustua merkittyä retkeilypolkua pitkin, jonka varteen on keskittynyt myös palveluvarustus. Polun molemmissa päissä (Keminmaan Kivalot, Simon Hangassalmenaho) pysäköintialueella on
opastetaulu, laavupaikka, käymälä
ja jätepiste. Polun varrella sijaitsee
Koivuselän kämppä. Pikaisemman
tutustumisen alueeseen voi tehdä
Hangassalmenahon puoleisessa päässä lasten luontopolkua pitkin. Luontopolun varrella on kaksi lintutornia.
Martimojärvellä on myös laavu.

¤ Kuolemankoski
Kuolemankosken nimen syntyyn liittyen kerrotaan vihovenäläisten tulleen kolmena
venekuntana jokea pitkin merelle päin hävittäen matkan varrella kyliä. Alakylän
kosken rannalla ihmiset saivat tietää venäläisten tulosta ja rakensivat veteen poikkipuomin. Venäläisten venekunnat laskivat peräkkäin alas, törmäsivät puomiin ja
hukkuivat.
¤ Patokoski
Patokoskessa sijaitsi Simojoen tainiopato noin 800–900 vuotta sitten, jolloin Patokoski
oli Simojoen suukoski.
¤ Merikoski
Merikoski oli Kemin kirkkoherran Laurentius Friisin lohipaikka 1400-luvulla, mistä
kosken rantakalliot, Kriisipakat, ovat saaneet nimensä (Simon kirja).
¤ Mertakoski
Simojoen tainiopato rakennettiin Mertakoskelle 1700-luvun alussa. Pyyntioikeus oli
ainoastaan simonkyläläisillä (Simon kirja).
¤ Simonkylän museotie – Peräpohjalaista
rakennusperinnettä ja kulttuurimaisemaa

¤ Jokivarren perinnemaisemia
Maakunnallisesti arvokkaassa
Alaniemen kulttuurimaisemassa Simojoen rannalla on useita
perinnebiotooppeja, pääsiassa
laajoja rantalaitumia mataline
rantaniittyineen.Rantatörmien
kukkaniityt, karjan laiduntamat avoimet rantalaitumet ja paikoin kallioiset ranta-alueet ovat
erittäin näyttäviä ja lisäävät jokivarsikylän maisema-arvoja. Kallioiden
pienialaiset kallioketosaarekkeet
katajapensaiden lomassa ja toisaalta
törmien ketomaiset kuivat, nummimaiset tulvaniittylaikut elävöittävät
jokivarren maisemaa.
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Simonkylä on laaja viljelymaisemakokonaisuus, jossa on monia perinteisen rakennuskantansa säilyttäneitä taloja. Edustavimmillaan talot ovat vanhan Simonkylän paikallistien varrella, missä kyläasutuksella on nauhamainen
luonne. Useimmat Simonkylän vanhoista päärakennuksista ovat 1800-luvulta ja näyttäviä
erityisesti vaihtelevien kuistiratkaisujensa vuoksi. Tyypillisiä
ovat umpikartanon tapaan rakennetut pihapiirit, joita hallitsevat puolitoista- ja kaksikerroksiset päärakennukset mutterikuisteineen ja T-ikkunoineen. Simonkylän halki johtaa 1640luvulta peräisin oleva tie, joka toimi Ruotsin ja Suomen välisenä maapostiyhteystienä Pohjanlahden ympäri. Simon
kohdalta tie saatiin pyörällä ajettavaan kuntoon kuitenkin
vasta 1750-luvulla. Osa tästä paikallistiestä, Sinikoskelta tien
päähän jokisuulle, sai museotien arvon vuonna 1982. Museotien seutu on näyttävää niin rakennuskulttuuriltaan kuin maisemiltaan. Museotien varrella voi tutustua muun muassa
Vasankarin rannalla 1800-luvulla olleeseen saha-alueeseen,
Pahnilan museoon, Rukki-Juuson pajaan (Kuokkasen paja), peräpohjalaiseen rakennuskulttuuriin ja vanhaan kulttuurimaisemaan. (Lisätietoa: www.simo.fi/wanhasimo)
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¤ Pahnilan museo
Vuodesta 1886 muotoutuneeseen Pahnilan
museon pihapiiriin kuuluvat kärry- ja liiterirakennus, puovi- ja tallirakennus sekä 1910luvun alkupuolella rakennettu navettarakennus. Tilan päärakennus edustaa hyvin säilynyttä paritupatyyppiä korkealla kivijalalla
ja olennaisesti rakennustyyliin kuuluvalla
mutterikuistilla.
¤ Rukki-Juuson paja
Rukki-Juuso eli Juuso Kuokkanen oli seppä,
puuseppä ja muurari, joka varjeli ammattisalaisuuksiaan sivullisilta. Pajassaan Juuso
Kuokkanen korjasi ja teki kaikkia maataloudessa, kalastuksessa ja kotitalouksissa tarvittavia työkaluja. Paja on kunnostettu.
¤ Simonkylän luontopolku
Reilun viiden kilometrin pituinen Simonkylän luontopolku kulkee osittain Simojoen
rantaviivaa pitkin ja sen varrella on nuotiopaikka sekä vanha kyläsepän paja.
¤ Simojokisuun laitumia ja nahkiaisenpyyntiä
Sinihaara on Simojoen suiston sivu-uoma, jota pitkin vesi virtasi mereen viime vuosisadalla. Nykyisin vanha jokiuoma nielee vettä vain keväällä tulva-aikana. Kesällä
Sinihaara on nautakarjan laitumena.

Jokipään haka-alue sijaitsee erityisen edustavalla paikalla Simojoen
länsirannalla, Suukoskella. Puolen tusinan hiehon laiduntama jokivarsilaidun on maisemallisesti erittäin näyttävä perinnemaisema Simonkylän arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Laidunnus alueella on hyvin
vanhaa perua ja näkymä
joelle onkin säilynyt avoimena jatkuvan laidunnuksen ansiosta.
¤ Suukoski
Simojoen nahkiaisen pyynti on keskittynyt Suukoskelle. Nahkiaispyydyksinä käytetään pääasiassa Simojoen
pajumertoja, jotka kiinnitetään nahkiasrenkkuihin. Perinteinen patopyynti
joesta on loppunut.

Sinikosken vanha laidun on osa museotieltä
avautuvaa valtakunnallisesti arvokasta Simojoen suun kulttuurimaisemaa.
Pahnilan laitumet sijaitsevat Simojoen rannalla Jokipäässä, Simonkylän arvokkaassa
kulttuuriympäristössä. Alue on ollut useiden
vuosikymmenien ajan lypsykarjan ja lampaiden laitumena. Laitumen kaakkoiskulman
pieni sekametsähaka on alueen edustavin ja
maisemallisesti näyttävin osa.

Suukosken jälkeen avautuvat näkymät Pohjanlahden saaristoon.
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Simojoen koskiluokitus ja laskuohjeet
Simojoen kosket ovat koskiluokituksessa I- – II+ luokan helposti laskettavia koskia. Simojoki
soveltuu melomiseen parhaiten kevättulvan aikana ja alkukesällä 20.5.–20.6. ja runsaiden
sadejaksojen, esim. kolmen sadevuorokauden jälkeen keski- ja loppukesällä. Koskien laskeminen nautiskellen voi olla ongelmallista vähäsateisena aikana keskikesällä. Muovisten kajakkien
käyttöä suositellaan varsinkin kesäveden olosuhteissa. Epävarman melojan tulisi rannalta
tarkastella koskinuotitus I+ – II+ koskissa ja erityisesti kylmän veden, alle + 12 C, olosuhteissa.
Simojoella voidaan valita yhdestä kahteen päivään kestäviä melontaretkiosuuksia:
1) Kaitavirta–Pekkala/Juotas-maantiesilta 30 km. 2) Em. sillalta Toljan-, Saukko- ja Saarijärven
kautta Portimoon. Järvialueiden kulttuurireitille kertyy matkaa 25 kilometriä. 3) Raiskio–Hosio
39 kilometriä, retki sopii kevätkesän päiväretkeksi keskitasoiselle koskimelojalle. 4) Hosio–
Sankala, matkaa kertyy 28 kilometriä. Melontaa jouduttaa lähes 20 pientä koskea, ainoastaan
Tainikoski on I+. 5) Alaniemestä Pohjanlahteen on 30 kilometriä pitkä vuolaiden koskien jakso.
Melontaa voidaan jatkaa meren saaristossa ja retki voidaan päättää Simoniemen kalasatamaan.
Ota juomavesi mukaan, keitetty jokivesi kelpaa kahvin ja ruoan laittoon. Ruokatäydennyksiä
voi tehdä jokivarren muutamista kaupoista Rovastinahosta, Ylikärpästä ja Alaniemen Biskettikahvilasta. Ruokailla ja yöpyä voi mm. Simojoen Eräkeskuksessa ja Lohirannassa.
0,0 km Kaitavirta: Ranua–Pekkala-tieltä Kultukan tien silta. Oikealla ennen siltaa on infopiste
ja P-alue, johon voi jättää auton. Vesillelasku- ja tulipaikat sillan ylä- ja alapuolella.
3,0 km Aurakoski: I+, 300/3,5 m. Koskeen keskilinjassa 90 metriä ja siirrytään keskilinjan
vasemmalle puolelle. Saari ohitetaan oikealta noin 5 m rannasta, saaren alapäässä iso kivi
keskivirrassa. Mökin kohdalla siirrytään keskilinjasta oikealle 150 m. Vasemmalle kääntyvän
mutkan jälkeen edelleen keskilinjasta oikealle. Loppu keskeltä suvantoon viistojen koskikynnyskivien välistä.
4,0 km Saarikoski: I, 300/2 m. Lasketaan saarten välistä. Laavu 300 m kosken jälkeen saaressa
ja 0,5 km alempana toinen laavu.
5,0 km Honkakoski: I-, 150/0,6 m. Kolmihaarainen koski, keskimmäinen reitti, joka lähtee joen
vasemmasta reunasta, väisteltäviä kiviä.
6,0 km Heinikoski: I-, 170/1 m
8,5 km Toivakkakosket: I, 400 m (alaosa 280 m). Yläosan koski I-, 80 m lasketaan keskeltä.
Alaosan Pikku-Toivakka I, 280 m lähtö keskeltä tai vasenta laitaa matalan veden aikana,
keskellä–keskilinjan vasemmalla puolella 60 metriä, isojen kivien välistä, jonka jälkeen keskilinjasta oikealle 100 m ja siirtyminen keskilinjaan. Loppu 120 m keskilinjasta hieman oikealle.
Metsähallituksen laavu kosken oikealla rannalla.
9,2 km Häränperse: I- 100 m. Lasketaan keskeltä.
10,7 km Kalliokosket: I- 1000/3,3 m. Kallio-, Pikku-Kallio- ja Takkikoski. Selkeä reitti päävirrassa.
12,7 km Suoperänkosket: I14,6 km Myyrinniva
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20,0 km Vääräkoski: I-, 400/2 m. Vääräkosken alla oikealla rannalla
taukopaikka.
23,4 km Leppäkoski: I-, 400/1,1 m. Lasketaan päävirrassa.
24,0 km Simonkangas: Vasemmalta tieyhteys Ranua–Posio-maantiehen 4 km.
29,5 km Rantautumis- ja lähtöpaikka Ranua–Pekkala/Juotas
-maantien 942 sillankorvassa vasemmalla rannalla.
37,0 km Tolja: Rantautumis- ja vesillelaskupaikka sillan luona.
42,5 km Toljankoski: I+, 440/3,5 m. Koskeen keskilinjasta oikealle
100 m matka. Joen kaartuessa vasempaan siirrytään keskivirrasta
vasempaan viimeistään oikealla rannalla olevan mökin kohdalla
noin 150 m alusta. Vasemmalla olevan pienen saaren jälkeen isoja
pystyjä kiviä, laskureitti jo saaren kohdalla vasemman rannan tuntumassa 3–4 m rannasta, lasku vasemman kiven oikealta puolelta
(2 m) suvantoon. Lopussa pieni pudotus, ole tarkkana!
43,5 km Saarijärvi: Yhteys järvelle vasemmalta. Lyhin reitti oikealta
varsinaista jokireittiä pitkin.
46,5 km Saukkojärvi: Alussa Lapinsaari, keskiosassa on vasemmalla
rannalla lehtikuusten kohdalla Koulu- ja kotiseutumuseo. Tutustumisen arvoinen paikka!
49,5 km Ala-Saukkojärvi: Lyhyempi eteläinen jokireitti lähtee järven lounaisosasta, pitempi haara, Roominjoki, järven luoteispäästä,
välissä Roominsaari. Lyhyemmän haaran alussa on pieni koski,
Saukkoniva.
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51,0 km Portimonkoski/Myllykoski: I, 200/1,2 m. Alku keskilinjan oikeata puolta.
Lopussa muutama kivi ohitetaan oikealta.
51,5 km Roominjoki: Laske oikealta.
53,0 km Juurikkajärvi: Puolentoista kilometrin järviosuus.
55,0 km Portimo: Ranua–Rovaniemi-maantien silta. Rantautumispaikka oikealla
rannalla sillan yläpuolella. Järven lounaisosasta lähtee vaikeasti havaittava lyhyempi jokireitti. Pitempi reitti lähtee järven eteläpäästä, väliin jää Luusuansaari.
Järven vedenpintaa on nostettu pohjapadoilla. Padot melottavissa keskeltä, pudotusta noin 60 cm.
57,6 km Huhtasaari: Vasemmalta ohi. Saaren yläosassa on tutustumisen arvoinen
vanha hautapaikka.
59,0 km Leppikoski: I-, 480/1 m. Leppikosken jälkeen joki muuttuu vuolaammaksi.
60,0 km Pohjoispuolen paikallistien silta Ranuantieltä Saukkojärven tienhaara
–Raiskio. Raiskiontien sillan yläpuolelta itärannalla on hyvä luiska jokeen asti,
autoa ei tule jättää kapeaan ajoluiskaan. Hyvä lähtöpaikka rauhallisesti virtaavalle
jokiosuudelle.
60,5 km Sääskikoski: I-, 980/2,6 m.
61,5 km Mutjukoski: I-, 150/0,6 m.
64,0 km Näätäniva: Hyviä kalastusalueita tästä alaspäin.
64,6 km Kiveskoski: I-, 200/0,7 m.
65,5 km Toljamokoski: I-, 200/0,6 m. Lähtö keskeltä oikealle, keskivirrasta vasempaan 50 m lopussa.
66,4 km Kaarlekoski: I-, keskilinjasta vasempaan.
68,0 km Nuupaskosket: I-, 3-osainen. Lähtö oikealta, loppuun keskeltä.
69,8 km niva Hommala: Tieyhteys maantielle 1,2 kilometriä.
70,2 km Ylimmäinen Rötkönkoski: I-, 100 m keskeltä, niva korkean veden aikana.
70,8 km Alimmainen Rötkönkoski: I-, 70 m keskeltä.
71,1 km Peurakoski: I-, 160 m keskeltä vasempaan.
72,0 km Nuupas–Simo: Maantien 924 sillan yläpuolella oikealla rannalla tiealueen
levähdysalue, rantautumispaikka luonnonrantaa. Autoille runsaasti tilaa. Hyvä
koskijakso alkaa tästä.
72,0 km Raiskionkoski: I, keskeltä 50 m – keskilinjan oikealta 50 m, siirtyminen sähkölinjan alla keskilinjaan – keskilinjan oikealta loppuun. Lopussa iso kivi ohitetaan
vasemmalta.
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73,0 km Häränperse–Nahkaniva: I, 170 m. Keskivirrasta oikealle 50
m, alaosa keskilinjasta vasempaan, rannasta 10 m.
73,5 km Vähä-Käpälinkoski: I-, 100 m. Oikea laidan tuntumassa 40
m – keskivirrassa 60 m – lompolon oikealle puolelle.
73,7 km Iso-Käpälinkoski: I+, 300 /2,6 m. Lähtö keskivirrasta vasempaan, sähkölinjan alla iso kivi ohitetaan oikealta – vasen laita
200 m – keskellä 100 m, pellon alussa isot kivet ohitetaan vasemmalta, koskikynnys vasemmalla lopussa.
75,5 km Iso-Pajukoski: I, 600 m. Lähtö vasen ranta 3–5 m rannasta,
keskilinjan vasen puoli 100 m – suvanto – keskilinjassa 150 m – keskilinjan vasen 50 m ennen taloa – lopussa 250 m keskilinjan oikealta
loppuun, isot kivet ohitetaan vasemmalta 170 m ennen loppua.
77,0 km Pikku-Pajukoski: I-, kaksiosainen 160 m – suvanto – 450
m. Keskellä 60 m – keskivirrasta oikealle 60 m – keskivirran vasen
puoli 40 m – suvanto 300 m – alaosa lähtee oikeasta rannasta 200 m
– keskilinjan oikea 250 m.
79,0 km Äijäinkoski: I-, 500/1 m. Keskeltä vasempaan.
86,0 km Ruonakoski: I+, 300/3,2 m. Aloitus keskivirrasta vasempaan, siirtyminen oikealle 10 m rannasta, vuolasvetinen, korkeita
aaltoja, vasemmassa laidassa pystyjä kiviä, surffausaaltoja, 200 m
poukamaan oikealla rannalla, josta 100 m tielle. Pohjoispuolen tien
varrella on harmaista kiviharkoista tehty autotalli.
88,5 km Leppiaho: Rantautumispaikka oikealla rannalla.
90,5 km Hirvikosket: 1200/2,5 m.
Ylimmäinen Hirviniva: I, vuolas lyhyt koski, keskeltä vasempaan
10 m rannasta, surffausaaltoja alkukesällä.
Keskimmäinen Hirviniva: I-, keskilinjasta oikealle, saaren oikealta
puolelta.
Alimmainen Hirviniva: I, keskilinjasta vasemmalle, keskellä isoja
kiviä, surffausaaltoja.
95,8 km Kupusen laavu: 700 metriä ennen Kupusenkoskea vasemmalla rannalla nuotiopaikka ja puusee. Metsähallituksen hoitama
perinneniitty jokitörmällä sopii telttailupaikaksi.
96,5 km Kupusenkoski: I-, 300/1,4 m. 2-osainen, keskivirran oikea
100 m - saaren oikealta puolelta – keskivirrassa 200 m – lopussa
keskivirran vasen 30 m (10 m rannasta), keskilinjassa isoja kiviä.
98,0 km Laitakarinkoski: I-, 200/0,7 m keskeltä.
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99,0 km Köngäs: I, keskivirrasta vasempaan suoraan 10 m rannasta, lyhyt helppo köngäs,
varo koskikynnystä oikeasta laidasta keskelle, pintakiviä lähellä laskukohtaa. Rantautuminen sillan yläpuolelle vasemmalle, tielle 10 metriä.
99,0 km Hosio: Maantiesillan luona pohjoispuolen tie yhtyy etelänpuoleiseen tiehen.
100,5 km Hosionkoski: I, 900/3 m yläosa keskivirrasta vasempaan 80 m – keskellä 120 m
- vasen ranta 30 m – keskivirrassa 80 m – alaosa keskivirrasta vasempaan 150 m, keskivirrasta oikeaan 150 m – keskivirrassa loppuun.
103,0 km Vääränäverrys: I, 400/1,9 m.
104,0 km Isonäverrys: I, 600/3 m. Vaikea matalan veden aikana! Lähtö keskivirran vasen 80
m – siirtyminen 30 m (sähkölinjan alla) keskivirran oikealle –:n oikeaa rantaa 120 m – keskivirrassa – keskivirran vasen –siirtyminen 20 m – vasen ranta 50 m.
105,0 km Pikku-Näverrys: I-, 120 m. Oikea ranta – keskilinjassa – keskilinjan vasemmalla,
ohitetaan isot kivet vasemmalta.
105,5 km V- ja Saunanäverrys: I-, 200 m. Keskivirran oikealla 200 m kokonaan, 40 m ennen
su-vantoa iso kivi ohitetaan oikealta.
106,5 km Pajunäverrys: I-, 160 m. Keskivirran oikea 100 m – oikea ranta 40 m, keskellä koskea noin 80 m alusta iso kivi ohitetaan oikealta.
107,0 km Kivinäverrys: I-, 260/1m. Lähtö vasemmasta rannasta 30 metrin matka, etäisyys
10 m rannasta – keskivirran vasemmalta 50 m – keskivirrassa 110 m – keskivirrasta oikealle
50 metrin lasku loppuun.
108,5 km Vareskoski: I-, 300/1,5m. Keskivirran oikea 40 m - oikea ranta 50 m - keskivirran
oikea 100 m – keskellä 40 m, iso kivi ohitetaan vasemmalta 30 m ennen suvantoa.
110,0 km Rautakorva ja Haisukoski: I-, 500/1,6m. Keskivirrassa 15 m lasku - suvantoa 200
m - keskivirran vasemmalla saari ohitetaan vasemmalta, keskivirran oikealta loppuun,
lopussa paljon pieniä kiviä.
110, 7 km Iso-Valaja: I-, 300/1,7 m. Keskivirrassa 30 m – keskivirran vasemmalla 25 m
– keskivirran oikealla 20 m – keskivirrassa 180 m – keskivirran vasemmalta 20 m, heinäkasvustoja oikealla puolella. Lyhyesti laskuohje: keskellä – nopeasti vasen – oikea – keskellä
pitkään – vasen.
111,7 km Valajankosket: I-, 1700/2,3 m. Koskijakso Valajankoski–Suvannonpääkoski.
Valajankoski: I-, keskivirran oikealla 200 m – oikea ranta 50 m, lopussa isojen kivien välistä.
112,6 km Väärä-Valaja: I-, Lasketaan keskilinjan oikealta puolelta.
113,1 km Koukku-Valaja ja Reikä-Valaja: I-. Lasketaan keskeltä.
113,6 km Suvannonpääkoski: I-, Lasketaan saaren oikealta puolelta keskeltä.
116,0 km Maaninkakoski: I-, 700/3 m. Lasketaan päävirrassa, väisteltäviä kiviä.
117,0 km Yli-Kärppä: Maaninkaoja laskee vasemmalta. Kauppa 400 metriä alempana eteläpuolen tien varressa.
120,0 km Saarikoski: I, 300/1,5 m. Saaren oikealta puolen, kiviä. Vasen haara korkealla
vedellä, putous I+. Kosken vasemmalla rannalla vanhan saha-myllyn paikka.
122,0 km Mötyskoski: I, 1000/2,4 m. Reitti päävirtaa seuraamalla, väisteltäviä kiviä. Puolivälissä oikealla rannalla kalastajien laavu. Rantautumispaikka kosken alla molemmilla
rannoilla.
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123,0 km Tökrönniva: I-, 300/0,7 m.
124,5 km Viherikoski: I, 800/2,3 m. Matala, lasketaan kokonaan oikeata puolta. Korkean
veden aikana varottava karikoita vasemmalla. Oikealla rannalla hyvä taukopaikka 500 metrin
päässä.
126,0 Taininiemi: Maantiesillan vasemmassa päässä rantautumis- ja vesillelaskupaikka.
Tainikoski I+, 800/4,2 m. Lähtö keskeltä 150 m – rauhallista virtaa 40 m – siirtyminen 20 m matkalla keskilinjasta oikealle rannan tuntumaan – siirtyminen 20 m:n matkalla oikealta keskivirrasta vasempaan ja takaisin oikealle – keskilinjasta oikealle 250 m loppuun (sähkölinjasta alaspäin).
Vaikea alivirtaaman aikana. Korkean veden aikana lasku lähes keskilinjassa.
129,0 Sankakoski: I, 700 m. Lähtö keskeltä – siirtyminen keskivirran oikealle 150 m – keskivirrasta keskivirran vasen 150 m – keskivirrasta oikealle 120 m - keskivirrasta vasemmalle lop-puun,
iso kivi ohitetaan oikealta.
130,0 km Ala-Sankakoski: I-, 300/1,6 m. Keskilinjasta vasemmalle, 30 m kohdalla isojen kivien
välistä, keskilinjasta oikealle 120 m, keskilinjassa 150 m loppuun. Metsähallituksen laavu vasemmalla 500 m kosken alaosasta suvannon rantatörmällä. Tienvarressa P-alue, josta matkaa 700 m
laavulle.
131,5 km Vähä-Tainikoski: I-, 250/1,8 m. Keskellä 70 metriä – keskivirran oikea 80 m – keskellä
100 m loppuun, isoja kiviä lopussa.
134,0 km Kalmakoski: I-, 380/ 1,3 m. Koskikynnyksen keskeltä nielusta – keskellä 200 m – sähkölinjan alla mutkassa siirtyminen keskivirrasta oikealle 80 m – oikealla rannan tuntumassa 100 m
loppuun.
135,5 km Veitsikoski: I, 1000/4,2 m. Lähtö keskivirran oikealta 100 m – keskellä 150 m alussa
pieni suvanto - keskilinjasta vasemmalla 250 m – keskivirrasta oikealle 200 m – keskellä 50 m
– keskivirran oikealta loppuun, 40 m ja 70 m ennen suvantoa isot kivet vasemmalta ohi.
137,0 km Kuivasvirta: Kuivasjoki laskee oikealta.
140,5 km Alatalonkari: I-, 550 m. Simoskanoja laskee Saaren alla pohjoisesta.
142,0 km Alaniemi: Sillan vasemmalla rannalla rantautumis- ja vesillelaskupaikka. Bisketti
-kahvila-kioski 100 metriä risteyksestä Simoon päin. Alaniemen luontokeskus ja Martimoaavan
soidensuojelualue. Pohjoisrannalla noin 3 km ylävirtaan Simojoen Eräkeskus.
142,5 km Harrikosket: I-, 1000/3,8 m. Koskijakso Harri-, Aitta-, Alaharsku- ja Lapinkoski.
Harrikoski lasketaan vasenta väylää, joka on syvin ja vuolain. Loppuosa keskeltä.
Lapinkoski 150 m: I-, Lasketaan keskeltä loppuun, ylhäällä pari terävää isoa kiveä.
144,5 km Hanskankoski: I, 500 m/2 m Useita eri reittejä, väisteltävä kiviä. Kosken jälkeen vasemmalla rannalla Simojoen Lohiranta. Majoitusta, ruokaa ja kanoottivuokrausta.
145,5 km Louhelankari: I-, 200/0,8 m. Väisteltävä kiviä.
146,5 km Hömmönkoski: I, 350/1,5 m. Päävirrassa useita reittejä. Kosken alaosassa vasemmalla
rannalla laavu ja tulisija.
147,5 km Kalliokoski (Lantonperä): 1200/8,2 m. Kaksiosainen I ja II-. Saari ohitetaan keskilinjan
vasemmalta puolelta. Lopussa muutama kaatuva aalto. Seuraa rauhallisempi 200 metriä jatkuen
II- luokan koskena. Saaren jälkeen keskilinjan vasemmalta, mutta reitti ei ole selkeä. Loppuosalla virrassa voimakkaita pystyaaltoja, kiviä oikealla. Kosken jälkeen runsaan kilometrin pituinen
Hovisuvanto.
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150,0 km Soikko–koskiosuus: I-, 4500/11 m. Hovisuvannon jälkeen 4,5 kilometrin
lähes yhtäjaksoinen koskiosuus; Tammakoski, Soikonkari sekä Lappalaisen-, Mikkolan- ja Saukkokoski. Välissä lyhyitä suvantokohtia. Kosket ovat matalia, laskulinja määräytyy väisteltävien kivien mukaan. Helppo. Laavu Maitokallionvirran
mutkassa pohjoispuolella.
156,0 km Makkarasaari: Hyvä paikka evästellä ja levähtää.
158,5 km Kattilakoski: I, 200/1,4 m. Päävirta saaren vasenta puolta. Tästä Hamarinsuvantoon asti on Simojoen vaativin koskiosuus. Kolmen kilometrin matkalla
pudotusta 13,5 metriä.
159,0 km Harsukoski: I, 300/1,6 m. Lasketaan oikean reunan tuntumassa, siirrytään samalla linjalla seuraavaan Kuolemankoskeen.
159,5 km Hamarinkosket: II, 2000/10,5 m. Hamarinkoskiin kuuluu Kuolemankoski, Hamarinkoski ja Hamarinportti.
Kuolemankoski: II. Laskulinja oikeasta reunasta, edellisestä koskesta suoraan
oikealle. Muutamia isoja aaltoja. Koko kosken keskilinjan vasemmalla puolella on
kallio, jossa iso stoppari! Koski jatkuu oikealle kaartuvan mutkan jälkeen Hamarinkoskena.
Hamarinkoski: II. Yläosa on kivinen, mutta laskulinja löytyy oikealta. Puolivälissä
koski kaartaa vasempaan, lasku vaikeutuu. Loppua kohti aallot suurenevat ja on
siirryttävä keskilinjan tuntumaan. Lopussa keskellä on vaikeasti havaittava kivi.
Korkealla vedellä kosken loppuosa on luokkaa II+. Loppuosaa kutsutaan Hamarinportiksi.
162,0 km Iso Petäjä: I+, 800/4,7 m. Lähtö keskilinjan vasemmalta 100 m – keskellä
100 m – keskilinjan vasen 50 m – keskilinjan oikea 50 m – keskilinjan vasen 50 m
- keskilinjan oikealla nivamaiseen virtaan – keskilinjan oikealla 250 m, lopussa iso
kivi ohitetaan oikealta. Puolivälissä oikealla rannalla rantautumispaikka ja laavu.
164,0 km Vähäpetäjä: I-, 200/1,6 m. Keskilinjan vasemmalla 150 m:n matka – laavu vasemmalla rannalla, 50 m laavun yläpuolella isot kivet ohitetaan vasemmalta
– keskilinjan oikealla 100 m loppuun.
165,0 km Pyttykoski: I-, 300/1,2 m. Matala, Pyttysaari ohitetaan oikeata väylää.
Runsaan veden aikana myös vasemman väylän kautta.
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166,0 km Patokoski: I-, 450 m. Lähtö oikeasta rannasta 10 m 300 metriä – 40 m
alusta isot kivet oikealta ohi – keskellä 100 m – Patosaari ohitetaan vasemmalta
– vasemmalla olevien pienten saarten alussa siirtyminen keskivirrasta vasempaan
– lopussa keskilinjasta vasempaan 80 m, isojen kivien välistä.
167,0 km Vääräkoski: I-, 500/2,2 m. Lähtö keskilinjan oikealta – siirtyminen vasemmalle ulkokaarteen suuntaan – takaisin saarten oikealle puolelle. Kivisiä kynnyksiä.
167,5 km Orikoski: I. Lasketaan oikealla. Kosken lopussa keskellä on matala kallio.
HUOM! Rautatiesillan ja Orikosken alla on oikean rannan tuntumassa RKTL:n
vaelluskalojen tutkimuspyydykset. Rantaudu ennen rautatiesiltaa ja katso laskulinja – varo kalapyydyksen matalalla olevia harusköysiä ja melo riittävän kaukaa
rannasta eli kierrä vasemmalta tutkimuspyydykset.
Simo: Rautatie- ja maantiesillan välissä oikealla uimaranta ja rantautumispaikka,
josta lyhyt matka kuntakeskuksen palveluihin. Infokartta ja P-alue. Maantiesillan
alapuolella on oikealla leirintäalue Lapin rinki, jossa mökkejä, sauna, kioski ja
kalastusmahdollisuus.
168,0 km Kiusankoski: I, 800/2,8 m. Kiusa- ja Merikoski, joihin lähtö kalliosaaren
oikealta puolelta leirintäalueen kohdalla. Korkean veden aikana myös vasen uoma
melottavissa, pieni stoppariaalto. Suoraan jatkona Merikoski I.
169,0 km Nikkilänsuvanto
170,0 km Mertakoski: I, 800/1,8 m. Lähtö oikean rannan tuntumasta. Useita nivoja, joihin entisöity pieniä kynnyksiä. Laavupaikat kosken yläosassa molemmilla
rannoilla.
171,0 km Ylikoski ja Alakoski (Jaatisenpato): I-, 360 m.
171,5 km Suukoski: I, 500/2,2 m. Niskalla joen poikki ulottuva pohjapato. Ylitysmahdollisuus keskellä saaren oikealta puolelta. Alaosassa lasketaan päävirtaa
seuraillen, molemmin puolin pitkälle päävirtaan ulottuvia kalapatoja. Loppuosassa lasketaan keskeltä, väisteltäviä kiviä. Kosken jälkeen molemmilta rannoilta on
tieyhteys Simoon. Info on vasemman rannan puolella. Suukosken jälkeen avautuu
meri.
172,0 km Pohjanlahti: lukuisine saarineen ja luontotyyppeineen; merenrantaniityt
ja hiekkarannat. Merimelontaosuus Simoniemen kala- ja venesatamaan sekä Wanhan Pappilan palveluihin on noin 8,5 kilometriä, länsi-luoteeseen.
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