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Wanhan WitoSen 
Melontareitti

opetuskäyttö
Wanha Witonen on 75 km:n pituinen melontareitti petäjävedel-
tä Jämsään. Sen kapeat järvi- ja jokiosuudet sekä kosket antavat 
monipuolisen kuvan Keski-Suomen kauneimmasta luonnosta.

Kuvaus
Wanha Witonen on saanut nimensä vuonna 1909 käyttööno-
tetusta, maailmankuulun arkkitehdin eliel Saarisen suunnitte-
lemasta viiden markan setelistä. Setelin keskellä kuvattu järvi-
maisema on maalattu rasuanniemestä. 

Wanhan Witosen melontareitti alkaa petäjäveden vanhan puu-
kirkon parkkipaikan luota, kulkee Jämsänkosken kautta ja päät-
tyy Jämsän arvajalle. reitin kokonaispituus on 75 km. Muka-
via vaihtoehtoja löytyy runsaasti myös lyhyemmistä osuuksista. 
reitin alkupiste on Kirveslahden vierassatama-alueella.

reitillä pääsee tutustumaan enimmäkseen järvimelontaan, 
mutta koskipaikkojakin riittää. reitti muodostuu useista järvi-, 
joki- ja koskiosuuksista. Suurimmat kosket on mahdollista ohit-
taa maitse. Jämsänkosken kohdalla paperitehtaat on kierrettä-
vä maitse. reitin helpot virtapaikat ja järvi- ja jokiosuudet sovel-
tuvat myös ensikertalaisille melojille, jopa soutuveneille. reitillä 
on yhdeksän koski -ja virtaosuutta: hankakoski, ravunkoski, la-
pinkoski, Kalliokoski - ohitettava maitse, Virtalankoski, Survo-
senkoski i ja ii sekä luomenkoski i ja ii.

opasteet ja retkipalvelut
Matka on sopivan mittainen kuljettavaksi kahdessa päivässä. 
reitin varrelle on tehty peruspalveluilla (mm. nuotiokehä, wc, 
jätekuoppa) varustettuja rantautumispaikkoja. ne on merkitty 
näkyvillä, helposti tunnistettavilla merkeillä. lisätietoja ja reitin 
opasvihkosta saa petäjäveden ja Jämsän kunnista. Melontakart-
ta on vuodelta 2006.

esimerkiksi Jämsänkoskella ja Koskenpäällä on erinomaisia tuki-
kohtia melojalle: voit asua hirsisessä leirintämökissä, vaunussa, 
teltassa, huvilassa tai huonemajoituksessa. Seudun melontaop-
paat järjestävät myös melontaretkiä ja vuokraavat melontaka-
lustoa Wanhan Witosen reitille.

Kievari rantapirtti tarjoaa majoitus- ja ravitsemuspalveluita, 
melontavälineiden vuokrausta ja myyntiä. osoite: petäjäveden-
tie 447, 42440 Koskenpää.

lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >luontoret-
kelle Keski-Suomeen >petäjävesi
http://www.petajavesi.fi/matkailu >luonto- ja kalastuskohteet 
>Wanha Witonen
http://matkailu.jamsek.fi/fi/wanhawitonen
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