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LUIROJOEN melontakartta nro 4
Tanhua - Koskelokangas

Tanhuansuvanto

Tanhuan palveluja

Merilinnunmukka

Beana Hostel
p. (016) 351 145, 0400 - 398 659
www.beana.fi Majoitus 21 hengelle.
Ruoka ja saunapalvelut tilauksesta.
Tanhuan erämajat
p. (016) 631 514, 0400 - 394 733
www.tanhuaneramajat.fi
Majoitus 17 hengelle. Venevuokraus.
K-valinta Hietala
p. (016) 631 511
Tanhuan korjaamo
p. (016) 631 501, 0400 - 124 979
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Hietakoski I+
3-osainen koski:
1.(I): laskureitti keskeltä
2.(I): laskureitti keskilinjan
oikealta puolelta
3.(I+): portaassa päävirta
keskilinjan vasemmalla
puolella, varo päävirran
keskellä olevaa kiveä.
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Hietakangas
Alussa laskureitti
vasenta puolta,
lopussa
matalaa.
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Saarivaaran historiallinen
poroerotuspaikka
Koppelosaari

Virtala

Koppeloniva

Beanaruoktu
Husky Farm
p. (016) 638 412,
0400 - 398 659
www.beana.fi
Majoitus 12 hlölle.
Ruoka- ja saunapalvelut tilauksesta.
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LUIROJOKI, Tanhua - Koskelokangas
Huomaa, että koskiluokitus on tehty alinta kesäminimivettä hieman korkeammalla vedellä
(Kammosessa n. 20 m)! Luokitus
³/s voi kohota
korkealla vedellä. Matalammalla vedellä voi olla
vaikea välttää pohjakosketuksia joissakin koskissa.
Reitin pituus ja korkeusero
: 19 km, n. 20 m.
Joen luonne
: Tanhuasta alaspäin Luiro on keskisuuri joki. Tanhuan suvantojen jälkeen vaihtelua
menoon tuovat pienet kosket. Koskista huomattavin
on Saarikoski (II), joka on Luiron koskista toiseksi
vaikein. Tanhuan suvantojen jälkeen telttapaikan
löytäminen on helpompaa kuin Luiron yläosassa,
mutta myös asutusta on hieman enemmän.
Melontakausi
: Keväästä syksyyn.
Suositeltava kalusto:
Luiron koskiin on entisöinnin
yhteydessä lisätty kiviä. Entisöinnin ja alhaisen
säännöstelykorkeuden vuoksi joelle on paras lähteä
kesällä matalasyväyksisellä muovikalustolla.
Tanhuasta Pelkosenniemelle vettä riittää Luirossa
kuitenkin paremmin kuin Lokasta Tanhuaan.
Suositeltava melontakokemus
: Lukuun
ottamatta Saarikoskea osuus sopii myös
aloittelijalle kokeneemman melojan seurassa, kun
käytetään koskiin sopivia turvavarusteita.
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Saarikoski II
Katso ennen laskua rannalta! Huomaa,
että luokitus ja laskuohje koskee vain
matalaa vedenkorkeutta!
Saarikosken alussa on suora ja vauhdikas
koski (II-), jossa aallot voivat kaatua
puseron kauluksesta sisään. Laskulinja
keskeltä kiviä väistäen. Ennen mutkaa
virta hidastuu hetkeksi, joten nopea
rantautuminen on osaavalle mahdollista.
Mutkasta eteenpäin on Saarikosken
vaikein osuus (II). Laskulinja keskilinjan
tuntumassa. Pieniä portaita ja kivien
väistelyä nopeassa virrassa. Vaikeudet
helpottuvat
kosken loppua kohti. Lopussa
matalaa, eniten vettä vasemmalla.
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Maanmittauslaitos, lupa nro 42/LA/06

Alussa laskulinja keskilinjan
vasemmalta
puolelta.
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