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Kuva: Luonnonvoimaa.net

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Seitsemän järven melontareitti
ja Saarijärven koskireitti
Opetuskäyttö
Kohde sopii melontaan ja kalastukseen. Saarijärven reitti ja Pyhäjärvi ovat
Natura 2000 -kohteita.

Kuvaus
Saarijärven ja Äänekosken kuntien alueille sijoittuva seitsemän järven vesistöreitti on luonnonkaunis, maisemiltaan vaihteleva melontareitti, joka sopii
erityisesti järvimelonnan ystäville. Luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen
erilaisuus ovat mieleenpainuvia tekijöitä. Reitin varrella on useita taukopaikkoja ja yöpymisen mahdollistavia taukokohtia. Seitsemän järven melontareitin varrelta on varattu erityisiä alueita rantautumista varten. Alueet on
merkitty maastoon helposti tunnistettavilla keltaisilla liikennemerkeillä. Yöpyminen ja tulen tekeminen on tarkoitettu pelkästään näillä alueilla tapahtuviksi. Useimpien rantautumispaikkojen varustukseen kuuluvat nuotiopaikka,
polttopuut, puucee sekä jätehuolto.
Saarijärven koskireitti sijaitsee Keski-Suomen luoteisosassa Kyyjärven, Karstulan, Pylkönmäen ja Saarijärven kuntien alueilla. Vesireitti, jolla on mittaa n.
80 km, muodostuu järvi- ja jokiosuuksista sekä useista sivuvesistöistä. Huomattavimmat järvet reitillä ovat Kyyjärvi, Kiminkijärvi, Pääjärvi, Kalmarinjärvi, Mahlunjärvi, Saarijärvi ja Summasjärvi. Reitiltä on mahdollista poiketa sivuvesistöille, tai jatkaa matkaansa Summasjärveltä uudelle seitsemän järven
reitille, Keiteleelle tai Päijänteelle. Yhtäjaksoista vesimatkaa voi halutessaan
tehdä satoja kilometrejä.
Saarijärven reitin helmenä voi kauniiden maisemien ohella pitää reitin vauhdikkaita ja laskukelpoisia koskia. Reitillä on yhteensä 22 koskea, joiden yhteispituus on 6,7 km ja yhteisputous 42 metriä. Jokiosuuksien yhteispituus on 28
km. Loppuosa reitistä on järvimatkaa, joka järvien pitkänomaisen muodon
vuoksi on turvallisesti kuljettavaa vesistöä.
Saarijärven reitillä on useita koskia, jotka on suojeltu koskiensuojelulailla. Ne
ovat myös tärkeitä kalojen lisääntymisalueita. Alue on maisemallisesti arvokas kokonaisuus, jossa vuorottelevat vesireittiin rajautuvat asutut ja viljellyt
rannat sekä luonnontilaiset jaksot.
Reitin koskien laskuvaikeus vaihtelee vuodenaikojen myötä. Keväällä vesi
on korkealla, ja silloin suurimpien koskien laskeminen vaatii ehdottomasti
aikaisempaa kokemusta tai mieluimmin pätevän oppaan. Aloittelevan inkkarimelojan on suosiolla jätettävä esim. Heijostenkosket väliin juhannukseen
saakka. Heinä-elokuussa veden korkeus laskee ja veden virtaus sen myötä.
Tuolloin koskenlasku onnistuu helpommin myös omatoimisilta aloittelijoilta,
joskin silloinkin kivien väistely vaatii ohjaamistaitoa. Koskien todellinen, retkiajankohdan mukainen laskuvaikeus voi vaihdella ja siksi varmimman tuntuman koskien vaikeusasteeseen saa tutustumalla koskeen etukäteen rannalta käsin.

Opasteet ja retkipalvelut
Reitin varrella tapahtuvaa yöpymistä tai pysähtymistä varten on sopivin välein merkittyjä, retkeilijän tarpeisiin varustettuja taukopaikkoja. Saarijärven
koskireitin ja Seitsemän järven kierroksen kattavia vedenkestäviä melontakarttoja voi tiedustella Saarijärven matkailuinfosta (puh. 014 459 8300). Saarijärven Eräpalvelut Ky, Arto Ahonen järjestää ohjattuja koskenlaskuretkiä
ryhmille.
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