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TIESITKÖ ETTÄ, 
 
Taivalkosken keskustassa toimii monipuolinen melonta-
keskus. Keskus toimii vuosittain useiden näytösten ja 
kilpailujen näyttämönä, sekä kurssien ja leirien kohtee-
na. 
 
Melontakeskuksen aktiviteetteja ja toimintoja ovat mm. 
koski– ja retkimelonta omatoimisesti tai ohjatusti, river-
boogielautailu, uinti kesäisin ja talvisin, erilaiset kurssit, 
yksityistunnit, sekä tilojen ja kaluston vuokraus.  
 
Tervetuloa tutustumaan pohjoismaiden monipuolisim-
paan melontakeskukseen! 



JOKIJÄRVI — TAIVALKOSKI 
 
Yleiskuvaus: 
Jokiosuus alkaa Jokijärven pohjapadolta. Pohjapadon kohdalla ei pääse autolla 
aivan rantaan. Pohjoisrannalle tulee pieni tie, mutta n. 0,5 km ennen rantaa tie 
muuttuu yksityiseksi ja se on lukittu puomilla. Vaihtoehtoisia vesille laskupaikko-
ja ovat Romppaisensalmi maantie 8400 sillan kohdalla, Lomakeskus Saija ja Joki-
järven Lomat. Jokiosuuden pituus pohjapadolta Taivalkosken keskustaan 
(Putaanmutkaan) on 21,5 km. Aloituspaikasta riippuen matka muuttuu seuraavasti: 
Romppaisensalmi 27,5 km, Saija 26 km ja Jokijärven Lomat 24 km. 
 
Reitti sisältää 20 kpl I-II luokan koskia. Reitti soveltuu hyvin myös vähemmän 
melontakokemusta omaaville ja jopa aloittelijoille. Alkuosastaan kosket ja virta-
paikat seuraavat toisiaan taajassa, joten matka taittuu nopeasti. Vasta viimeinen 
3,5 km on kosketonta osuutta. Reitti on Iijoen latvaosia joten joki virtaa täällä vie-
lä melko kapeana ja mutkittelee paljon. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen että reitti 
on nautittava melottava ja yksi Iijoen parhaita retkimelonta osiota.  
 
Uoma on perattu aikoinaan uittoa varten ja melottavissa läpi kesän. Parissa paikas-
sa joki haarautuu useaksi haaraksi ja kuivimpaan aikaan voi pohjakosketuksia 
tulla, mutta oikean reitin löytävä selviää ilman niitä. 
 
Reitillä on neljä laavua seuraavasti (matka Jokijärven pohjapadolta): 
 - Mustakoski n. 4 km 
 - Juurikkalampi n. 8,5 km 
 - Kirstinkari n. 11,5 km 
 - Saunakari n. 13 km 
 Laavut sijatsevat joen vasemmalla rannalla, lukuun ottamatta Saunakarin 
 laavua joka on oikella puolella. 
 
Saavuttaessa Taivalkosken kylälle joki haarautuu kolmeen osaan. Vasemman puo-
leinen ja levein vie padolle (pato nähtävissä). Tätä haaraa ei tule käyttää sillä pato 
ei ole melottavissa ja virtaus padon luona voi olla todella voimakas! Kahden muun 
haaran kautta pääsee Putaanmutkan rantautumispaikalle. Huom! Alä jatka rauta-
tiesillan alitse, sillä väylä on voimalaitoskanava. Vain kokeneet koskimelojat voi-
vat jatkaa tätä kautta ja ohittaa padon kalaporrasta pitkin. Tosin vähän veden ai-
kaan vesi voi olla kalaportaassa liian vähissä. Padon alapuolinen Taivalkoski on 
vaativa III—luokan koski ja soveltuu vain kokeneille koskimelojille. Koski on osa 
Taivalkosken Melontakeskusta ja se on muokattu koskimelojien tarpeita silmällä 
pitäen. Etukäteistarkastus suositeltavaa.     

TAIVALKOSKI — JURMU 
 
Yleiskuvaus: 
Reitti alkaa Taivalkosken melontakeskukselta, aivan kylän keskustasta. Suosi-
teltava aloituspaikka on koskimelontaradan alapuolelta Tynnyrimutkan uima-
paikalta. Koskimelontarata on luokitukseltaan III ja sitä suositellaankin vain 
kokeneille koskimelojille. 
 
Reitin pituus Tynnyrimutkasta Jurmuun, Oulu—Kuusamo (Vt. 20)  tien sillalle 
on 22,5 km. Reitillä on viisi  koskea ja jokunen niva. Kosket tällä osiolla ovat 
pääsääntöisesti 1– 2 km mittaisia. Yhden kilometri päässä Tynnyrimutkasta on 
Turvakonkoski jonka vauhti kiihtyy loppua kohti (luokitus II). Turvakon alla 
Kostonjoki liittyy Iijokeen ja virtaama kasvaa selvästi. Tästä alaspäin Iijoella 
alkaa olla jo suuren joen tuntua. Seuraavat 9 km joki virtaa melko leveänä ja 
rauhallisena. Koivukoskelta alkaa sitten 9 km osio joka taittuu mukavasti. Kol-
me pitkää koskea ja muutenkin mukavasti virtaava joki tuo melojan nopeasti 
Jurmunlampeen. Lammen yläpäästä on sitten kolme kilometriä valtatie 20:n 
sillalle. Sillan Oulun puoleisella puolella (joesta katsoen oikealla) on tien lai-
dassa parkkilevike. Jurmunlammen eteläpäässä on myös mahdollista rantautua 
oikealle rannalle. Tie tulee rantaan asti. 
 
Reitillä on kaksi laavua ja yksi hirsikota seuraavasti (matka Tynnyrimutkasta): 
 - Ohtaojan laavu n. 8,5 km 
 - Atsingin laavu n. 13 km 
 - Pirinkosken kota n. 15,5, km 
 Kaikki joen oikealla rannalla. 


