
Peranka - Hossa 
Melontareitti Hossan kansallispuistossa

Peranka-Hossa -melontareitti kuljettaa melojat ohitse 
niittyjen, rehevien sekametsien sekä kuivien mäntykankaiden. 
Reitti koostuu avarista järviosuuksista ja jännittävistä 
jokiosuuksista. Reitti sopii kokeneelle melojalle. 

TOP 3
1. Alkureitin mutkat ja kosket tarjoa-

vat haastetta

2.  Kulttuurihistoriaa, kuten      
 Lounatkosken mylly

 
3. Matkan varrella kaksi 
     autiotupaa

Keski-
vaativa/
vaativa

2 vrk

KÄYTTÖAIKA: Melottavissa koko kesän 
ajan. Matalalla vedellä haastava.

KESTO: 2 vrk.

VAATIVUUS: Keskivaativa melontareitti, 
sopii kokeneelle melojalle.

LÄHTÖPAIKKA:  Iso-Perankajärvi; Perangan 
risteyksestä 5-tietä 200 metriä pohjoiseen, 
käännytään metsäautotielle, jota pitkin 
Iso-Perankajärven rantaan.
 
PÄÄTÖSPAIKKA: Papinpetäjän kanootti-
laituri, lähin osoite on Hossan luontokeskus, 
(atkonsalmentie 6, 89920 Suomussalmi.

VARUSTEET: 
Käytä meloessasi aina pelastusliiviä, koskipai-
koissa myös kypärää. Kanootissa tai kajakis-
sa on hyvä olla varamela, pelastusköysi ja 
korjausvälineitä. Kiinnitä varusteet kanoottiin 
vedenpitävässä pussissa tai kuivasäkissä. Hos-
san reiteillä suositellaan käytettävän muovika-
noottia. 

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112.
• Vesillä liikkujien tulee olla uimataitoisia.
• Tutustu reittiin ennen retkelle lähtöä. 
 Meloessasi tutki vaikeat kosket rannalta 
 etukäteen. 
• Tulvan aikana reittiselostukset ja koski- 
 luokitukset eivät päde. 
Lisää tietoa Retkeilyn ABC:sta: 
luontoon.fi/retkeilynabc

SÄÄNNÖT JA OHJEET:
• Reitillä ei ole jäteastioita. Ruoantähteet  
 kuivakäymälään, loput roskat matkaan. 
 Lue lisää: luontoon.fi/roskatonretkeily
• Tulenteko sallittu vain rakennetuilla  
 tulentekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen  
 aikana tulenteko kielletty hormittomilla  
 tulentekopaikoilla.
Kansallispuiston säännöt: 
luontoon.fi/Hossa/ohjeetjasaannot

37 km

Peranganjoki on monipuolinen vesiretkei-
lyreitti, joka tarjoaa kapeita jokiosuuksia 
ja avarampia järviosuuksia. Maisema reitin 
varrella vaihtelee rehevistä niityistä kuivaan 
mäntykankaaseen. Perankajoen alkuosuu-
den useat kosket ja virtapaikat tarjoavat 
haastetta melojalle. Alun jälkeen virtaukset 
hiljenevät ja meloja saa hengähtää kuvan-
kauniissa maisemissa ja kirkkaissa vesissä 
rauhallisilla järviosuuksilla. Hiekkarannat 
ja matkan varrella olevat autiotuvat ja laa-

vut kutsuvat tauolle. Reitin loppupäässä, 
rauhallisten järviosuuksien jälkeen on Lou-
natkoski. Lounatkoskea ei polkusillan koh-
dalta suositella laskettavaksi (koskiluokitus 
II+, jopa III). Ennen vaarallista osuutta on 
vasemmalla rannalla varoitusmerkki, jon-
ka jälkeen (n. 50 m) alkaa vetotaival. Reitin 
käyttöaika on koko kesä, kuivana aikana voi 
olla runsaasti pohjakosketuksia ja teräviä ki-
viä etenkin reitin alkupäässä. 

#hossankansallispuisto #landofnationalparks
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Kansallispuisto - National park

Tie - Road

Luontokeskus - Visitor centre

Pysäköinti ja opastus - Parking and information

Pysäköinti - Parking

Vuokramökki - Rental cabin

Leirintäalue - Camping ground

Mökkimajoitus - Cottages

Hotelli - Hotell

Telttailualue - Tent site

Autiotupa - Open wilderness hut

Laavu - Lean-to shelter

Kota - Lapp hut

Keittokatos - Cooking shelter

Ohjelmapalvelukohde - Programme service cabin

Jätteiden lajittelu - Recycling
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