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Kajaani

Melojan 
paratiisi
Melonnan suosio muiden luontohar-
rastusten ohella on kasvanut vuosien 
varrella valtakunnallisesti. Melonta on 
luonnosta nauttivalle täydellinen liikun-
tamuoto – kajakissa olet lähellä vettä ja 
pääset kokemaan luonnon kaikin aistein.

Kajaanista löytyvät loistavat puitteet 
melontaan, kaupungin itäpuolella lai-
nehtii Nuasjärvi ja länsipuolella aukeaa 
Kainuun mereksi kutsuttu Oulujärvi. 
Lisäksi kaupungin alueelta löytyy jokia 
ja koskia, jotka antavat melontaan 
järvimelonnan ohella toisenlaisen 
kosketuksen. Kajaanin vahvuuksia ovat 
lähiretkeily ja luontoharrastusmahdol-
lisuudet, joihin kaupunki on ottanut 
vahvan kehittämisnäkökulman. 
 

Kajaanin kaupunki on toteuttanut  
yhdessä Oulujärven Melojat ry:n ja 
Kajaanin Latu ry:n kanssa Kajaanin 
melontakeskus –investointi- ja kehittä-
mishankkeet. Hankkeita on rahoittanut 
Oulujärvi Leader ry.

Kehittämishankkeessa on suunni-
teltu melontareitistöjä ja järjestetty 
melonnan peruskursseja sekä melon-
taohjaaja- ja turvallisuuskoulutusta.  
Investointihankkeen kautta on raken-
nettu kajakkilaitureita ja parannettu 
rantautumispaikkoja. 

Oulujärvi
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Puitteet  
kunnossa

Kajaanin melontakeskus –kehittämishankkeen 
kautta melonnan harrastajamäärät ovat kasvaneet 
Kajaanin alueella merkittävästi. Kehittämistyön 
ansiosta Kajaanin ja Oulujärven alueen melonta- ja 
vesiliikuntamahdollisuuksia on saatu esille ja 
kiinnostus melontaa kohtaan on alueellisesti kasvanut.  
Melontakursseilla saadaan lisättyä harrastuksen 
tunnettuutta ja ohjeistettua kiinnostuneet melonnan 
perusteisiin. Kurssilla oppii tärkeimmät tiedot 
varustuksesta, turvallisuudesta ja melontatekniikoista. 
Kajaanin melontakeskus –investointihankkeen kautta 
puitteet melontaharrastukselle ovat parantuneet 
huomattavasti. 

Paltaniemen 
    melontakeskus

Iso yksittäinen hankkeen kautta toteutettu 
investointi on Paltaniemen melontakeskus. 
Kajakkitalli ja rantautumisluiska luovat 
loistavat puitteet omatoimiharrastajalle 
sekä melontakurssien järjestämiseen. 
Kajakkitallista voi vuokrata myös paikan omal-
le kajakille. Melontakeskuksessa on huomioitu 
esteettömyys, jolloin erityisliikkujat pääsevät 
laiturilta turvallisesti ja mukavasti vesille. 
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• Paltaniemen melontakeskus

• Rehjansaari

• Kesäniemi

• Kuurna

• Tehtaanrannan venesatama

• Lukkarinnurmi

• Hevossaari

• Pöyhölänniemi

Katso melontalaiturien paikat

seuraavalta sivulta

KUVA KAJAKKITALLSITA

TAI MELONTAKESKUKSESTA

Paltaniemen 

melontakeskuksen 

rantautumisliuska

www.kajaaninlatu.fi/melonta

www.oulujarvenmelojat.fi

www.kajaani.fi

Melontalaiturit

2018

#kajaaninlatu  #melonta 045 1016 220@kajaaninlatu
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 Oulujärvellä

1. Pöyhölänniemen melontareitti
Reitin pituus 3,3 km

Reitti lähtee Pöyhölänniemestä Likolahden melontalaiturista 
ja kääntyy Pohjajoelle. Reitti alittaa hienon kivisen rautatien 
kaarisillan ja jatkuu ylävirtaan ohi ruohikkorantojen. Reitti on hyvin 
suojaisa ja soveltuu mainiosti vasta-alkajille ja perheille.

2. Pöyhölänniemi - Hevossaari
Reitin pituus 17,7 km

Reitti lähtee Pöyhölänniemestä Likolahden melontalaiturista 
suoraan Jormuanlahdelle. Vasemmalle jää Häikiönvaara. 
Luhdanniemen jälkeen reitti kääntyy länteen ja Paltaselkä avautuu 
edessä. Hannusrannan kohdilla kannattaa käydä katsomassa 
laivan hylky. Hylyn jälkeen reitti vie ohi Uunikiven. Reitti päättyy 
Paltaselällä sejaitsevaan Hevossaareen melontalaiturille.  
Saaressa on laavu. 

3. Hevossaari - Paltaniemi 
Reitin pituus 3,7 km

Reitti lähtee Hevossaaren melontalaiturista. Pian edessä avautuu 
Oulujärven kolmanneksi suurin selkä, Paltaselkä, jonka länsipäässä 
Toukansalmi rannattomine näkymineen. Reitti päättyy Paltaniemen 
venesatamaan melontatallin melontalaiturille.

4. Paltaniemi - Lukkarinnurmi
Reitin pituus 7,7 km

Reitti lähtee Paltaniemen melontatallin melontalaiturilta ja 
etenee kohti lounasta. Ranta on pitkä ja matala hiekkapohja. 
Sivulla näkymä Paltaselälle ja edessä Siniluodot. Reitti kääntyy 
kuitenkin Rovastinkiven jälkeen Paltajärvelle. Hövelönlahden 
ohittaessaan voi ajatuksiin nostaa Eino Leinon, sillä olihan 
hänen synnyinkotinsa siinä Lahden rannalla. Reitti päättyy 
Lukkarinnurmen melontalaituriin ja vierestä löytyy myös 
uimapaikka. Lukkarinnurmella on mm. nuotiopaikka ja sieltä lähtee 
myös luontopolku, jos haluaa välillä jaloitella.

5. Lukkarinnurmi - Sokajärvi
Reitin pituus 9,5 km

Reitti lähtee Lukkarinnurmen melontalaiturista ja suuntautuu kohti 
Paltajärveä. Savisaaren kierron jälkeen matka jatkuu Sokajärvelle 
ja sieltä kohti ainokaista saarta. Kalliosaari on nimensä veroinen 
varsinkin sen länsipäästään. Asutulla saarella sijaitsee 
Eino Leinon suvun huvila. Kalliosaaren jälkeen reitti kääntyilee 
takaisin ja jatkuu läpi matalasta Vimparinsalmesta ja päättyy 
lähtöpisteeseensä. Lukkarinnurmen tiellä on portti ja portin 
vieressä muutama parkkipaikka. Kajakin kantomatkaa noin 150 m. 
Reitti on suhteellisen suojaisa myös vasta-alkajien meloa. 

6. Lukkarinnurmi - Kalkkisilta
Reitin pituus 5,5 km

Reitti lähtee Lukkarinnurmen melontalaiturista ja jatkuu ylävirtaan 
pitkin Kajaaninjokea. Virtausta ei tosin juuri huomaa ja reitti 
on helposti melottavissa molempiin suuntiin. Reitillä ohitetaan 
väyläasema,tehdas ja Tehtaanranna venesatama sekä alitetaan 
kävelysilta. Suojaisa reitti soveltuu hyvin kelille kuin kelille.

7. Paltaniemi - Toukka
Reitin pituus 11,50 km

Reitti lähtee Paltaniemen melontatallin melontalaiturilta ja etenee 
kohti lounasta. Ranta on pitkä ja matala hiekkapohja. Sivulla 
näkymä Paltaselälle ja edessä Siniluodot. Siniluodot kuuluvat 
luonnonsuojeluohjelmien alueeseen ja tuovat pienen mukavan 
lisän aavalle selälle. Matkaa jatkaessaan alkaa Toukankupeesta 
avautua näkymä rannattomalle ja Suomen suurimmalle 
sisävesiselälle Ärjänselälle. Reitti päättyy suurimmaksi osaksi 
hiekkaiselle rannalle, josta löytyy mm. laavu. 

8. Vuoreslahti - Akkovaara
Reitin pituus 5,7 km

Reitti lähtee Vuorejoen sillan kupeesta pieneltä hiekkapohjaiselta 
rannalta. Kohdalla on P-paikka. Meloessa kohti Vuoreslahtea 
avautuu hyvin pian upea näkymä kohti Ärjänselkää ja sen 
kuuluisinta saarta Ärjänsaarta. Selälle ei kuitenkaan lähdetä 
vaan kierretään Pikkulahdelle jonka vierestä nousee Akkovaara. 
Akkovaaralla on retkeilyreitti, jossa voi pyörähtää jaloittelemassa 
vaikka melontaretken päätteeksi. Reitti palaa lähtöpisteeseensä. 
Reitti on suojaisa kokoperheen reitti.

9. Vuoresjoen melontareitti
Reitin pituus 4,4 km

Reitti lähtee Vuorejoen sillan kupeesta pieneltä hiekkapohjaiselta 
rannalta. Kohdalla on P-paikka. Reitti suuntautuu joelle joka 
muutaman mutkan jälkeen muuttuu Kontiopuroksi. Puron varrella 
ei ole asutusta eikä purolla ole muuta vesiliikennettä. Kapea ja 
mutkitteleva puro vie melojan todella lähelle luontoa. Luonnon 
äänistä ja hiljaisuudesta pääsee täällä varmuudella nauttimaan. 
Reitti on erittäin suojaisa ja soveltuva kaikille.

M E L O N T A R E I T I T Helppo Haastava Vaikea

REITTI-
KUVAUKSET



Nuasjärvellä

18. Kuurna - Kesäniemi
Reitin pituus 1,5 km

Kuurnan melontatallin melontalaiturista lähtevä reitti seurailee 
veneväylää kohti Kajaanin kaupunkia. Hyvin pian oikealle avautuu 
1860-luvulla suurten nälkävuosien aikaan hätäaputöinä kaivettu 
Nälkäkanava, josta myös voi meloa yhdensuuntaisesti läpi. 
Huomioitavaa kanavassa on muu veneliikenne. www.kajaani.fi/
fi/perinnekulttuuri reitti päättyy lähelle Kesäniemen uimarantaa 
melontalaiturille.

19. Kesäniemi - Tori
Reitin pituus 1,8 km

Kesäniemen melontalaiturista kohti Kajaanin kaupunkia etenevä 
reitti seurailee veneväylää sen eteläpuolella. Matkalla ohitetaan 
Kajaanin kylmäkaraisukeskus, joten kohtelias etäisyys rantaan 
kannattaa säilyttää. Reitti päättyy aivan Kajaanin kaupungin 
keskustan tuntumaan torin rannan veneluiskalle.

20. Kuurna - Kuluntalahti
Reitin pituus 9 km

Reitti lähtee Kuurnan melontatallin melontalaiturista kohti 
itää. Pukkisaaren jälkeen avautuu näkymä Rimpilänsalmen läpi 
kohti Vuokatinvaaraa. Suoraan edessä kohoavat Korvanvaara 
ja Isokangas. Reitti kääntyy kohti pohjoista ja Kuluntalahden 
perukkaa. Reitiltä kannattaa ehdottomasti poiketa Särämäjokea 
pitkin Särämäjärvellä. Matkaa tulee reitillä 2-3 kilometriä. 
Jokiosuus vie melojan usean peräkkäisen kaarisillan alitse, joka 
tuo matkaan oman hauskuutensa. Reitti päättyy Kuluntalahden 
uimarannalle.

21. Kuluntalahti - Rehjansaari 
Reitin pituus 7,4 km

Reitti lähtee Kuluntalahden uimarannalta ja etenee Kuurna-
Kuluntalahti reittiä toiseen suuntaan aina Vihtaniemen kärkeen, 
josta oikaistaan suoraan Rehjansaaren Toivolahteen. Ylitys 1,7 km. 
Reitti päättyy Rehjan melontalaiturille. 

22. Rehjansaari - Venäänniemi
Reitin pituus 2 km

Reitti alkaa Rehjansaaren melontalaiturilta ja etenee ensin kohti 
länttä ja kiertää saarta seuraillen kaartuen kohti etelää. Edessä 
avautuu Tuuliniemen Vaara. Reitti päättyy Venäänniemeen pieneen 
lahdelmaan pienelle hiekkarannalle.

23. Venäänniemi - Karankalahti
Reitin pituus 6,8 km

Reitti lähtee Venäänniemestä ja kulkeutuu Tiiraluotojen välistä 
kääntyen niemen kärjen jälkeen kohti länttä jatkuen hiljaa etelään 
kääntyen Karankalahden perälle. Reitti päättyy ruovikkoiselle 
rannalle Karankajokisuulle.

10. Kirppuniemi - Kouluniemi
Reitin pituus 2,7 km

Reitti lähtee Kirppuniemen satamasta veneluiskalta ja ylittä 
Vuottolahden saarten kupeesta. Reitti päättyy Kouluniemeen 
pienelle hiekkarannalle. Rannalla on mm. kota.

11. Kouluniemi - Vuottolahti
Reitin pituus 4,2 km

Reitti lähtee Kouluniemestä hiekkarannalta. Reitti painuu kohti 
Vuottojokea ja muuttuu suojaisemmaksi. Päätepiste sijaitsee aivan 
tien vieressä sorarannalla.

12. Rakennuksenperä - Kirppuniemi
Reitin pituus 3,6 km

Reitti lähtee aivan Vuottojoen tien vierestä sorarannalta. Joelta 
Vuottolahdelle edetessä maisemat muuttumat avarammiksi. Reitti 
päättyy Kirppuniemen satamaan veneluiskalle.

13. Kuusiranta - Vuolijoki
Reitin pituus 8,2 km

Reitti lähtee Kuusirannan kalasatamasta veneluiskalta. Näkymä 
Ärjänselälle avautuu välittömästi satama-altaasta päästyä. 
Loppuosaltaan reitti kiertää Vuolijoelle ja muuttuu suojaisaksi. 
Reitti päättyy Vuolijoen venesataman veneluiskalle.

14. Vuolijoen melontareitti
Reitin pituus 3,6 km

Reitti lähtee Vuolijoen venesataman veneluiskalta ja jatkuu 
vuolijokea ylös suojaisa koko perheen reittinä. Reitin varrella voit 
nähdä lehmiä laitumella. Aivan Vuolijoen kylän liepeillä kulkeva 
reitti on kuitenkin hiljainen. Reitti palaa lähtöpisteeseensä.

15. Vuolijoki - Rauhanniemi
Reitin pituus 2,7 km

Reitti lähtee Vuolijoen venesataman veneluiskalta Vuolijokea 
alas. Pian Ärjänselän avaruusaukeaa jo edessä ja saavutaan reitin 
päätepisteeseen, jossa on hiekkapohjainen ranta.

16. Rauhanniemi - Koivuranta 
Reitin pituus 3,6 km

Reitti lähtee Rauhanniemestä hiekkarannalta. Ärjänselkä jää 
sivulle melottaessa kohti Käkilahtea. Samalla reitti muuttuu 
suojaisammaksi. Reitti päättyy Koivurannan venevalkamaan. 

17. Rauhanniemi - Honkinen
Reitin pituus 9 km

Reitti lähtee Rauhanniemestä hiekkarannalta.
Suuri Ärjänselkä on hallitseva maisema. Reitin edetessä Ärjänsaari 
tulee esiin kaukaisuudessa. Reitti päättyy Honkisen Retkisatamaan. 
Satamassa hiekkaranta ja mm. nuotiopaikka.



Yhteystiedot

@kajaaninlatu

Kajaanin Latu

info@kajaaninlatu.fi
Puh. 045 101 6220
www.kajaaninlatu.fi

@oulujarvenmelojat

Oulujärven Melojat

oulujarvenmelojat@gmail.com
Puh. 040 505 8100 
Puh. 0400 855 925
www.oulujarvenmelojat.com

@visitkajaani

Kajaanin kaupunki

Kajaani Info
Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Puh. 08 6155 2555
www.kajaani.fi
www.visitkajaani.fi

Kajaanin
kaupunki

Melonnan 
turvallisuusohjeet
www.melontajasoutuliitto.fi

Suosittelemme  
tutustumaan 

turvallisuusohjeisiin  
ennen vesille lähtöä.


