Melontakirjallisuutta:
Suomen melontaopas (2004)
Erkki Rundgrén Retkimelontaa (2008)

Alla oleva reittitieto on peräisin otettu Tiia Luomasen kokoamasta loppuraportista
”Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla”. Pirkanmaan liitto 1.9.2010.
”Melontareittien tiedot ovat peräisin vuonna 2004 julkaistusta Suomen Melontaoppaasta, Erkki
Rundgrénin teoksesta Retkimelontaa (2008) sekä Suomen Kanoottiliiton internet-sivuilta. Reittien
palvelut ovat peräisin Pyöräily GT2 kartasta (Länsi-Suomi). Melontareitit on lueteltu
aakkosjärjestyksessä. Nimen perään on kirjoitettu reitin pituus sulkuihin sekä reitin vaativuustaso,
mikäli tieto on ollut tarjolla. Melonta reiteillä tapahtuu aina omalla vastuulla.

1. Asuntilan reitti, 1 päivä 12km, järvireitti
Tampereen Teiskossa kulkeva reitti halkoo neljää suurempaa järveä. Itäisimpänä on Lauttajärvi
Asuntilassa, josta edetään Asuntilanjokea pitkin Iso-Koverolle ja Kirkkojärvelle. Reitti päättyy
Näsijärvelle, jonka rannassa sijaitsee Teiskon kirkko.
Palvelut reitillä: Taidetalo Sipretti (Teisko)
2. Aurejoen reitti, 1-2 päivää, 40km, vaativa joki- ja järvireitti
Reitin lähtöpaikkoina toimivat Parkanon ja Ylöjärven rajalla olevan Aurejärven pohjoisin kärki ja
hieman etelämpänä Kaskilahden nuotiopaikka. Reitti kulkee useiden pikkujärvien kautta
Kyrösjärveen ja Heittolanlahteen, aina Kyrösjärven pohjoiselle rantautumispaikalle asti.
Aurejärvellä on hieno vanhojen metsien suojelukohde.
Palvelut reitillä: Nuotiopaikka Aurejärvellä, Seitsemisen portti (Aureselän ja Petäjäjärven välissä),
Leppäsen mökkimajoitus (Leppäjärvi), Riitialan kylän ja Rivieeran palvelut (Heittolanlahti)
3. Hallin reitti, 1 päivä, 20 km, kohtuullisen helppo järvi- ja jokireitti
Paikoin erämainen reitti alkaa maakunnan itäpuolelta, Kuoreveden Kolhinselältä Eväjärvellä ja
päättyy Längelmäveden Länkipohjaan. Reitin alkupiste on Eväjärven pohjoisosassa sijaitsevalla
uimarannalla. Matkalla täytyy sivuuttaa maitse kolme koskijaksoa. Yhden ohitusreitti kulkee tietä
myöten noin puoli kilometriä.
Palvelut reitillä: Länkipohjan sataman palvelut, Hallin keskustan palvelut
4. Haukkajoen reitti, 1 päivä, 23km, vaativa joki- ja järvireitti
Lähtöpiste on Haukkamaassa Haukkajärven rannalla Helvetinjärven kansallispuistossa, jossa on
leirintäalue ja uimaranta. Reitti jatkuu etelään kohti Karjulankoskea, joka toimii yhtenä

rantautumispaikkana ja yhtenä lopetuspaikkana. Matkaa voi kuitenkin jatkaa vielä muutaman järven
läpi Näsijärveen, Kurunlahdelle, jossa on reitin toinen lopetuspaikka. Reitti on parhaimmillaan
korkean veden aikaan ja sopii vain kokeneille melojille. Reitillä on paljon eritasoisia koskia, joista
muutaman joutuu vähällä vedellä ohittamaan maitse.
Palvelut reitillä: Haukkajärven rannalla telttailualue, Hemmingin kohdalla kota joen länsipuolella
5. Helvetin kansallispuiston rotkojärvet, 1-2 päivää, 18 km, kohtuullisen helppo (vaativa)
järvireitti
Helvetinjärven kansallispuiston rotkojärvet on ainoa järvereitti, joka on merkitty karttaan (Kuva 6.).
Alueella voi meloa kolmen järven kesken tahtomallaan tavalla. Reitti Ison Helvetinjärven
pohjoispäästä Koverojärven eteläpäähän on noin 15km kantomatkoineen. Toinen lähtöpaikka
sijaitsee Luoma-järven pohjoisimmassa kärjessä ja toinen Rönninlahdella. Melominen Luoman ja
Koveron järvien alueella on hieman vaivattomampaa. Helvetinjärvelle kanootin joutuu siirtämään
kolmen pienen lammen ja neljän maakannaksen kautta.
Palvelut reitillä: Luoman länsipuolella on kansallispuiston yleinen tulentekopaikka. Myös
telttapaikkoja löytyy järvien rannoilta.
6. Jyllinjoki, 1 päivä, 20km, helppo (vaativa) joki- ja järvireitti
Jyllinjoki alkaa Jämijärvestä Pirkanmaan länsipuolelta ja kulkee Ikaalisiin. Reitin alku soveltuu
myös vähemmän meloneille, mutta Jyllinkoskelta eteenpäin enää koskikokemusta omaaville. Joessa
on kaksi maitse kierrettävää patoa ja hankalia koskia. Reitin yksi päätepiste on Vatulantien varrella
Uittamonsalmella. Toinen rantautumispaikka on Kolmostien sillan kupeessa Kelminselällä.
Palvelut reitillä: Jämin matkailukeskus (noin 7 km länteen reitin lähtöpisteestä), Huneistomajoitus
Kilpola (Jämijärvi), Ikaalisten kylpylä (Kyrösjärvi), Toivolansaari Camping (Kyrösjärvi), Ikaalisten
keskustan palvelut.
7. Keihäsjoen reitti, 1 päivä, 25km, vaativa joki- ja koskireitti
Vähävetinen kevätreitti Ylöjärvellä. Keihäsjoen paikoitellen kapea ja ryteikköinen reitti on
melottavissa vain korkean veden aikaan ja soveltuu vain kokeneille melojille. Matkan varrella on
useita hankalia koskipaikkoja, joiden sivuuttaminen maitse on työlästä. Reitin voi aloittaa
Puntasjärveltä ja edetä Riuttasjoen kautta Riuttaskorven virkistysmetsään ja siitä edelleen
Keihäsjokea pitkin Keihäsjärvelle. Reitti päättyy Kuruun ennen Kurunlahtea.
Palvelut reitillä: laavu (Pitkäjärven ja Kalliojärven välillä), Kurun keskustan palvelut reitin lopussa
8. Kiimajoen melontareitti
Lyhyt melontareitti halkoo Tampereen Teiskoa. Pohjoinen lähtölaituri (Velaatan kylä) Velaatantien
eli Tampere-Ruovesi tien no 338 varressa, Velaattajärven rannassa. Toinen lähtöpaikka
Frantsinlammella. Päätepisteitä ovat Terälahden uimaranta ja Kapeentien mattoranta. Kiimajoki on
melottavissa myös vähällä vedellä, vaikka tällöin joitain koskia joudutaan sivuuttamaan maitse.
Palvelut: Terälahden vieraslaituri, Reitin aloitus- ja päätepisteeseen pääsee bussilla 90. Kun tilaa
vuokrattavan kanootin lähtöpaikalle ja sopii sen noutamisesta reitin päätepisteestä, ei tarvitse

huolehtia oman auton siirroista. Reitin varresta löytyvät myös melojan tarvitsemat peruspalvelut.
9. Kokemäenjoen reitti, 4 päivää, 121km
Kokemäenjoen reitti kulkee Huittisista Kokemäenjokea pitkin Vammalan Liekoveden rannalle.
Kokemäenjoki on yhteensä noin 300 km pitkä vesistöalue, joka tarjoaa loistavat veneily-, melontaja
kalastusmahdollisuudet. Vesistö ulottuu Sastamalasta aina Poriin saakka. Pirkanmaalla
jokiosuuksilla on useita voimaloita ja patoja, jotka on syytä ohittaa maitse (Kaukola, Kiikka, Keikyä
+ kaksi muuta).
Palvelut reitillä: Keikyön kylän palvelut, kotiseutumuseo, Kiikan kylän palvelut, Sarkia-museo
10. Kopsamo – Purnu -melontareitti, 19 km
Juupajoen Kopsamolta alkava ja Längelmäveteen Pitkäjärvellä laskeva vesireitti kulkee
kauneimpien maalaismaisemien läpi. Reitti koostuu rauhallisista jokiosuuksista ja pienistä, pääosin
kapeista, järviosuuksista. Koskien ohitukset ovat lyhyitä. Reitti soveltuu kaikentasoisille melojille,
ja reitillä on hyvät peruspalvelut, kuten laavuja ja nuotiopaikkoja. Aloituspaikkana toimii
Kopsamon uimaranta Kopsamonjärven pohjoispäässä. Lähtöpaikalla on käymälä, laituri ja
opastustaulu. Purnun uimaranta toimii reitin lopetuspaikkana. Melontaa voi kuitenkin jatkaa
esimerkiksi Rönniin.
Palvelut reitillä: taukopaikkoja (mm. Aurikkojärvi), Kopsamon kylän palvelut
11. Koskenjoen melontareitti
Vesilahdelle vasta avatun reitin lähtöpaikkana on Koskenkylän matonpesupaikka. Reitti kulkee
Toutosen kautta Vesilahteen, Mantereenjärvelle ja edelleen Koskenjoelle. Mantereenjärveltä pääsee
myös Heinälahteen Hulauteen päin. Koskenjoella voi meloa alavirtaan kohti Mantereenjärveä tai
ylävirtaan parisen kilometriä. Reitillä on merkintä, missä on käännyttävä takaisin.
Palvelut reitillä: grilli-kahvila Koskenvoima (Koskenkyläntie 525), taukopaikka koskenkyläntien
matonpesupaikalla
12. Kovesjoen reitti, 1 päivä, 16km, vaativa joki- ja koskireitti
Parkanon Kovesjärvestä Ikaalisten Kyröjärveen virtaava Kovesjoki on melottavissa ainoastaan
tulva-aikaan ja koskikalustolla. Jokireitti soveltuu vain kokeneille koskimelojille. Reitillä on kaksi
maitse kierrettävää patoa ja useita hankalia koskia. Kyrösjärven länsirannalla olevalla
Mansoniemen leirintäalueella on reitin lopetuspaikka.
Palvelut reitillä: Mansoniemen leirintäalueen palvelut
13. Kymmenen joen ja kymmenen järven reitti, 1-3 päivää, 70 km
Reitillä on kaksi vaihtoehtoista aloituspaikkaa. Hirvonjärven eteläsuulla maantiesillan kupeessa
Hämeenkyrön suunnalla sekä Savijärven eteläpuolella olevan pikkutien varressa. Tästä edetään
Jyllinkosken ja Kotakosken kautta Leppälammille. Leppälammilta jatketaan aina Puurijärven uimaja
venerannalle asti.
Palvelut reitillä: Putajan kylän palvelut, mökkimajoitus (Kiikoisjärvi)

14. Kyröjoen - Pukaranjoen - Hiusjoen reitti, 1-2 päivää, 16–26 km (+ 7km)
Hämeenkyrön ja Sastamalan alueilla oleva pikkujoki, joka on melottavissa vain keväisin
jäidenlähdön aikaan. Suositellaan koskikajakkia. Loppuosa on melottavissa kuivemmillakin kausilla
ja isommilla kanooteilla. Joki on erittäin mutkainen ja koskinen, joten se vaatii jonkin verran
kokemusta ja taitoa. Reittiä voi jatkaa Kuloveteen ja Kokemäenjoen reitille.
Palvelut reitillä: Karmel-Koti (Pukara), Mouhijärven keskustan palvelut
15. Lempäälän koskireitti, 1 päivä, 10km
Lempäälän koskireitti on helppo ja mukava reitti, joka sopii myös aloittelijoille ja
perhematkailijoille. Reitti kulkee Lempäälän keskustan ympäristössä.
Palvelut reitillä: Lempäälän keskustan palvelut
16. Paarlahden reitti, 1 päivä, 12km. Järvireitti
Paarlahden reitti lähtee Tampereen Viitapohjan uimarannalta ja etenee aina Näsijärven suulle ja
Kämmenniemen vieraslaiturille saakka.
Palvelut: Toninveräjän tila ja museosilta (Kämmenniemi)
17. Parkanon reitti, 1-2 päivää, 45km, vaativa joki- ja järvireitti
Vaihteleva reitti kulkee Kihniöstä useiden pikkujärvien ja niitä yhdistelevien jokireittien kautta
Kyrösjärven Heittolanlahteen. Reitti on melontakelpoinen koko kesän, mutta sen varrella on useita
työläästi maitse ohitettavia koskiosuuksia. Reitin lähtöpaikka on Kirkonkylällä Sulkuejärvessä
Kihniössä.
Palvelut reitillä: Holiday Club Pyhäniemi (Kihniö), museosilta (Koskelankylä), Metsämuseo
(Kaidat vedet), Parkanon keskustan palvelut, Ratsuhovi (Parkanojärvi), Riitialan rivieeran palvelut
18. Pihlajaveden reitti, 1-3 päivää, 70km, vaativa järvi ja koskireitti
Reitti alkaa Keski-Suomen maakunnan puolelta Pihlajajärveltä ja päättyy Ruoveden reittiin
kuuluvaan Tarjanneveteen. Reitin kosket ovat erittäin vaativia, ja suuri osa niistä on syytä ohittaa
maitse. Reitti lähtee Ahtaansalmelta Koipikankaantien kohdalta tai Karansalmelta. Reitin päätepiste
on Monoskyläntien kupeessa, Naurissalmella.
Palvelut reitillä: Salmenkylässä laavu (Pihlajavesi), leirintäalue (Kuusijärven ja Hankajärven
välillä), Lomajärvinen (Kotala)
19. Pitkäveden reitti, 1-2 päivää, 30km, kohtuullisen helppo järvi- ja jokireitti
Pitkäveden reitti kulkee Keski-Suomen ja Pirkanmaan rajamailla. Suurin osa erämaisesta ja melko
helposta reitistä kulkee Pirkanmaa itäpuolella. Reitin aloituspaikkana toimii esimerkiksi
Salmenojansilta tai Rasinjärven pohjoisranta Kuhmoisissa. Reitillä on sivuutettava maitse muutama
matala silta ja hankala koskipaikka.
Palvelut reitillä: Riihigalleria (Pitkävesi)
20. Punkalaitumenjoen melontareitti (+ Jalasjoki), 1-2 päivää, 43 km ( + 8km)
Korkean veden aikana aloituspaikkana on Humppilan ja Punkalaitumen rajalla oleva Oriniemi tai
Yllin tai Koivikon tilat. Reitti jatkuu Punkalaitumenjokea pitkin koskien kautta kohti länttä. Reitin

voi lopettaa juuri ennen Turku – Tampere – siltaa tai jatkaa matkaa vielä Lomijokea pitkin 1,5 km
aina Kokemäenjoelle asti.
Palvelut reitillä: Punkalaitumen keskustan palvelut
21. Rokkakoskenjoen reitti, 1 päivä, 13km, kohtuullisen helppo jokireitti
Hämeenkyrössä virtaavan Rokkakoskenjoen reitti sopii myös vähemmän meloneille. Lavajärveltä
Mahnalanselälle vievällä reitillä on kaksi maitse ohitettavaa hankalaa koskea. Lähtöpaikka on
Lavajärven länsipuolella. Edetään Sarkkilanjärven kautta Mahnalanselälle, jossa Miharin uimaranta
toimii rantautumispaikkana.
Palvelut reitillä: laavu (Rokkakoski), Iso-Kauppilan tila (Mahnalanselkä)
22. Sahajoen – Juupajoen reitti, 1-2 päivää, 37 km, kohtuullisen helppo (vaativa) järvi- ja
jokireitti
Reitti alkaa Hulipas-järveltä ja Kulkee Juupajoelta, Kopsamo-järven kautta, Längelmäveden
Koljonselälle. Korkealla vedellä kokeneet melojat voivat lähteä Hulipas-järveltä, muutoin reitti on
melottavissa Kopsamolta myös vähemmällä kokemuksella. Reitillä kaksi melko haastavaa koskea,
jotka kokemattomien kannattaa sivuuttaa maitse. Kopsamolta alkava osuus tunnetaan myös
Kopsamo-Purnu reittinä.
Palvelut reitillä: Kopsamon kylän palvelut, taukopaikkoja (mm. Aurikkojärvi)
23. Sammaljoen reitti, 1-2 päivää, 44km
Pohjoisin aloituspaikka on Rautaniemen kylä sastamalassa. Sammaljoen silta toinen suositeltava
aloituspaikka, Nahniankylä ja Nahniankoski – Turku – Tampere – sillan ali alavirtaan melottaessa
hyvä lopetuspaikka on Vesiniityn kylä. Ylävirtaan melottaessa Kokemäenjokea pitkin
lopetuspaikkana toimii Karhiniemen sillan kupeessa oleva uimaranta käymälöineen ja
nuotiopaikkoineen, joka toimii myös aloituspaikkana.
Palvelut reitillä: Sammaljoen keskustan palvelut
24. Sikkilänjoen reitti, 1 päivä, 10 km, kohtuullisen helppo joki- ja järvireitti
Reitti lähtee Ylöjärven Kurusta ennen Myllymäkeä ja jatkuu kohti etelää Perijärvelle, VähäJakamalle ja Parkkuunlahdelle, jonka jälkeen edessä on kanootin kantamista ja Parkkuunkoski,
mikäli haluaa jatkaa melontaa vielä Näsijärvelle.
Palvelut reitillä: Parkkuun kylän palvelut
25. Sipsiönjoen reitti, 1 päivä 30km, vaativa joki- ja koskireitti
Seitsemisen kansallispuiston kupeesta Ylöjärveltä alkava jokireitti on melontakelpoinen ainoastaan
korkean veden aikaan ja tarkoitukseen soveltuvalla koskikalustolla. Reitti soveltuu vain kokeneille
koskimelojille. Reitti lähtee Liesijärveltä, jonka rannalla on telttapaikka. Reitin päätepiste on
Ikaalisten Luhalahdessa.
Palvelut reitillä: Särkilammin marjatila (Sisättö), laavu (Vahojärven rannalla), Luhalahden kylän
palvelut

26. Tarpianjoen reitti, 2 päivää 45km, helppo perhereitti
Reitti lähtee Korte- tai Rautajärven välistä Urjalankylästä ja etenee Kylmäkosken läpi, Tarpiajokea
pitkin, kohti Akaan Viialaa. Reitti kulkee Liponselän ja Korteselän lävitse aina Lempäälään saakka.
Palvelut reitillä: Taikayön leirintäalue (Rutajärvi), Kampparin isotalo (Urjala), Viialan keskustan
palvelut, Vaihmalan Hovi (Lempäälä), Lempäälän keskustan palvelut
27. Vehkajärven - Padasjoen reitti, 1-2 päivää, 35km, helppo perhereitti
Reitti lähtee Kuhmalahden Vehkajärven pohjoisosista, Kirjamonlahdelta. Melonnan voi aloittaa
myös vasta Kasiniemensillalta, josta suunnataan Vesijaolle päin. Reitin päätepiste on Padasjoella.
Palvelut reitillä: Myllymuseo (Vesijako), Telarannan lomakylä (Padasjoki)
28. Vesijaon – Hauhon reitti, 1-4 päivää, 100 km, kohtuullisen helppo joki- ja järvireitti
Reitti alkaa Vesijaon järvestä, joka on kahtaalle laskeva bifurkaatiojärvi. Vesijaolta Iso-Roineelle
suuntaavalla osuudella melojalla on ohitettavanaan neljä patoa. Reitin voi lopettaa Roineen
etelärannalle Hauhoon, Vuolteensillalle, mutta matkaa voi jatkaa vielä myös länteen Mallasvedelle.
Iso-Roineen ja Mallasveden välillä ei ole enää patoja, vain kapeikkoja.
Palvelut reitillä: Heikkilän tila (Mallasveden ja Roineen välisellä kannaksella), Vähäjärven
lomakoti- ja kurssikeskus (Ilmoilanselkä), Maulan maatila (Iso-Roine), Pälkäneen keskustan
palvelut
29. Ähtärinjärvi – Peränne – Toisvesi, 2-3- päivää, 50 km, kohtuullisen helppo järvi- ja jokireitti
Ähtärin pohjoispuolelta Virroille vievä, Kokemäenjoen vesistön pohjoisin, reitti tunnetaan Ähtärin
reittinä. Reitti alkaa Ähtärinjärvestä ja jatkuu Inhan koskien kautta Perännejärveen, Toisveteen ja
Vaskiveteen. Reitillä on useita maitse ohitettavia koskia ja patoja.
Palvelut reitillä: Honkiniemen kurssikeskus (Ähtärinjärvi), laavuja Ähtärinsalmella, Hyvölän talon,
(Ähtäri), Mikonmajat (Alastaipaleen kylä, Peränne, Lomasaari Marttinen (Herraskylä),
Matkailumaatila Poukka (Vaskivesi, Koro)
Merkitsemättömiä järvimelontakohteita (viittaus loppuraporttiin)

1. Saarikylien melontareitit
Kangasalta, Saarikylien lomasta, löytyy melottavaa ja soudettavaa. Saarien lomassa voi meloa
vapaasti ja nauttia luonnosta sekä kalastaa. Saarikyliltä on myös helppo yhteys Vehoniemen harjun
luonnonsuojelualueelle. Reitit avaavat aivan uusia näkökulmia Kangasalan luontoon.
Palvelut reitillä: Saarikylien koululla on laavu, ravintola ja kanoottien vuokrausta.
2. Pälkänevesi – Mallasvesi, 1 päivä, helppo järvimelontakohde
Järvet sijaitsevat samalla tasolla. Niitä yhdistää Kostianvirta.
Palvelut reitillä: Pälkäneen keskustan palvelut, Ratasaari, jossa tulentekopaikka (Pälkänevesi),
Apianlahti Camping (Valkeakoski), Valkeakosken keskustan palvelut, Valmarinniemen virkistysalue
3. Längelmäveden reitti, Längelmävesi – Roine – Mallasvesi – Vanajavesi, 1-3 päivää,
kohtuullisen helppo järvi melontakohde
Längelmävedessä on isoja selkävesiä ja se ylettyy pohjoisessa Orivedelle ja Koilisessa

Längelmäelle. Längelmävesi laskee Kaivannon kanavan kautta Roineeseen ja edelleen
Mallasvedelle. Vesistöt ovat kaikki samalla tasolla. Mallasveteen laskevat Hauhon ja Pälkäneveden
reitit. Vesiliikenne kulkee Valkeakosken kanavan kautta. Iharin kannaksen aukaisemisen jälkeen
mahdollisuus suunnata suoraan Längelmävedeltä myös Pälkänevedelle.
Palvelut reitillä: Säynäniemen leirintäalue, Eräpyhän ulkoilualue(Längelmävesi), Heinäkallion
leirikoti (Kangasala), Uotilan lomamökit, Apianlahti Camping, Valkeakosken keskustan palvelut,
Hotelli Petäys (Vanajavesi)
4. Vanajavesi – Pyhäjärvi, 1-3 päivää, kohtuullisen helppo järvireitti
Retkimelojille mielenkiintoisin osuus Vanajavettä on Vanajan ja Tyrvännön välinen kapea
järvireitti. Tämän jälkeen avautuu laaja Vanajaveden selkä, joka kapenee uudelleen Viialan ja
Lempäälän välillä (Tarpianjoen reitin loppuosa). Reitti jatkuu Lempäälän kanavan kautta
Pyhäjärveen, ja haluttaessa edelleen Nokialle ja Tampereelle saakka.
Palvelut reitillä: Hotelli Petäys (Vanajavesi), Viialankeskustan palvelut, Lempäälän keskustan
palvelut, Mäyriän ulkoilualue (Toutonen), Viinikanniemen leirintäalue (Nokia, Pyhäjärvi)
5. Keuruselkä – Kuorevesi – Ruovesi, 1-3 päivää, 50 km, kohtuullisen helppo järvireitti
Keuruun reittinä tunnettu vesireitin keskusjärvi on Keurusselkä, jonka veden korkeutta Mäntän
voimalaitos säännöstelee. Vilppulankoskien jälkeen ollaan samalla tasolla Ruoveden kanssa. Sekä
Mäntän laitos että Vilppulankosket täytyy ohittaa maitse.
Palvelut reitillä: Camping Nyyssäniemi (Keuruu), Hotelli Keuruselkä (Keurusselkä), Mäntän
keskustan palvelut, Peltolan luomutila (Vilppula), Haapasaaren lomakylä (Ruovesi)
6. Vaskivesi – Tarjannevesi – Ruovesi
Virroilta Ruovedelle vievä reitti tunnetaan Ruoveden reitti- nimellä. Kaikki reitin kolme järveä,
Vaskivesi, Tarjannevesi ja Ruovesi, ovat samalla tasolla. Murolessa reitti jatkuu Muroleen kanavan
kautta Vankaveteen ja edelleen Näsijärveen.
Palvelut reitillä: Maatilamatkailu Poukka (Koro), Haapamäen höyryveturipuisto (Vaskivesi),
Lomatila Peltomaa (Visuvesi), Ylä-Tuuhosen maatila (Tuuhoskylä), Haapasaaren lomakylä
(Ruovesi)
7. Näsijärvi
Näsijärvi on iso selkävesi. suojaisia vasta-alkajille sopivia melontakohteita löytyy muun muassa
Teiskonlahdelta ja Paarlamelta.
8. Kyrösjärvi – Mahnalanselkä – Kulovesi, 1-2 päivää, kohtuullisen helppo järvimelontakohde
Ikaalisten reittinä tunnettu vesireitti alkaa Kyrösjärvestä, josta reitti laskee Kyröskoskea pitkin
Mahnalanselälle ja edelleen Siuronkoskelle ja Kulovedelle. Kahlehditut Kyröskoski ja Siuronkoski
eivät ole laskettavissa.
Palvelut reitillä: Mansoniemen leirintäalue, Kauppilan matkailutila, Ikaalisten kylpylä,
Toivolansaari Camping (Kyrösjärvi), Kulta-Haverin vapaa-aika (Viljakkala), Kyröskosken ja
Hämeenkyrön keskustan palvelut, Iso-Kauppila (Mahnalanselkä), Kouhin lomamökit, Vähä-Hisson

tila (Kulovesi)
9. Kuohijärvi – Kukkiajärvi
Meloa voi Kuohijärveä, joka suurimmaksi osaksi Pirkanmaan rajojen ulkopuolella. Kuohijärveltä
siirrytään järvireitille Kukkiajärveen ja lopetetaan esimerkiksi Vihavuoden koskelle maakunnan
rajalla. Matkaa voi jatkaa vielä maakunnan ulkopuolella Hauhonreitille, joka on mutkainen
järvireitti.

Lähde:
Tiia Luomanen, Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla, Pirkanmaan liitto 1.9.2010.

