
  

Pärjänjoki 
Melontareitti Syötteen kansallispuistossa

Pärjänjoen melontareitti on mieleenpainuva. Joki 
mutkittelee läpi vehreiden jokirantojen sekä jylhien 
vaarametsien. Useat I & II luokan kosket tarjoavat haasteita 
ja vauhtia.
Vesiretkeily on Syötteellä vähemmän har-
rastettu liikkumismuoto, mutta alueen pie-
nehköt joet tarjoavat tähän oivan mahdolli-
suuden! Pärjänjoen vehreä joenrantaluonto 
tarjoaa runsaasti monipuolista katseltavaa 
koko 22 kilometrin mittaisen reitin matkal-
le. Vaarametsien keskellä mutkitteleva joki 
on hauska melottava, vaikkakin keskikesällä 
koskissa saattaakin olla vähänlaisesti vettä. 
Virallinen melontareitti alkaa Kuivakoskel-
ta, missä on veneenlaskupaikka sekä pieni 

parkkipaikka. Pärjänjoella on useita I & II 
luokan koskia, joista vaativin ja vauhdikkain 
on viimeinen Vannekoski hieman ennen 
Harrirantaa, missä on maihinnousupaikka. 
Melontareitti jatkuu Harrirannasta vielä Li-
vojoelle saakka 30 km, mutta päiväretkenä 
suositeltavin pätkä on Kuivakoski – Harri-
ranta -välinen osuus. Pärjänjoki sopii hyvin 
melojille, joilla on jo hieman kokemusta, 
mutta aloittelijatkin voivat meloa reitin ko-
keneemman seurassa.

TOP 3
1. Vehreä joenrantaluonto 

2. Vauhdikas Vannekoski 

3. Vaaramaisemat

Keski-
vaativa/
vaativa

1 vrk

KÄYTTÖAIKA:  Kesä-Lokakuu.

KESTO: Yksi päivä.

VAATIVUUS: Keskivaativa reitti, 
koskimelontaluokitus I-II.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: 
Kuivakoski, Karsikkoperäntie 861, 93280 
Pudasjärvi. Rytingin maantien (nro 858) silta, 
Harriranta (Rytinkisalmentie 2040, 93280 
Pudasjärvi).

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. 

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 tulen- 
 tekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana  
 tulenteko kielletty hormittomilla tulenteko- 
 paikoilla.
Kansallispuiston säännöt:
www.luontoon.fi/syote/ohjeetjasaannot

22 km
#syote #syottenkansallispuisto 
#syotenationalpark #landofnationalparks
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