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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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LUIROJOKI, Nivala - Tanhua
Huomaa, että koskiluokitus on tehty alinta kesäminimivettä hieman
korkeammalla vedellä (Kammosessa Tanhuan eteläpuolella n. 20 m)!
³/s
Korkealla vedellä koskissa on enemmän voimaa ja luokitus saattaa
kohota. Toisaalta koskenlasku myös helpottuu veden noustessa, koska
riittävän syvän laskureitin löytäminen on helpompaa. Kartoitusajankohtaa
matalammalla vedellä (kesäminimivesi Kammosessa n. 10 m) voi taas
³/s
olla vaikeaa löytää riittävän syvää
laskureittiä joissakin koskissa.
Reitin pituus ja korkeusero
: 17 km, n. 2 m.
Joen luonne
: Nivalasta Tanhuaan Luiron leppoisaan kulkuun tuovat
vaihtelua pienet kosket, joissa
vaikeinta on pohjakosketusten välttäminen.
Maasto on yhä soista, joten telttapaikkaa on hyvä ryhtyä etsimään ajoissa.
Nivalasta alkaa 9 kilometrin asumaton osuus, jolloin joen lähellä ei kulje
tietä. Kännykän kuuluvuus on edelleen satunnaista, mutta paranee
Tanhuaa kohti.
Tanhuan kylässä on hyvä täydentää vesi- ja ruokavarastoja.
Tanhuasta Lokkaan on tietä pitkin 38 km.
Melontakausi
: Keväästä syksyyn.
Suositeltava kalusto:
Luiron koskiin on entisöinnin yhteydessä lisätty
kiviä. Entisöinnin ja alhaisen säännöstelykorkeuden vuoksi joelle on paras
lähteä matalasyväyksisellä muovikalustolla. Raskaasti lastatuilla kanooteilla
ja veneillä joelle kannattaa lähteä vain korkean veden aikaan kesäkuun
alussa tai kovien sateiden jälkeen.
Suositeltava melontakokemus
: Sopii myös aloittelijalle
kokeneemman
melojan seurassa, kun käytetään koskiin sopivia turvavarusteita.
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Varo kosken lopussa, ettei kanootti
ajaudu poikittain vasemman
rannan kiville (virta kulkee hyvin
läheltä vasenta rantaa).
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