Melontaretki Koskeljärvellä
Satakunnassa, Euran Honkilahdessa sijaitseva Koskeljärvi on
kansainvälisesti arvokas lintujärvi. Se kuuluu Natura 2000 verkostoon niin linnustonsa kuin suojeltavien luontotyyppiensäkin ansiosta. Järven virkistysarvo piilee monipuolisen vesi- ja
rantalinnuston lisäksi mökittömissä rannoissa ja sokkeloisessa
rakenteessa, jotka korostavat erämaisuutta. Järven kapeus ja
mataluus estävät aallokon liiallisen nousun, joten järvi soveltuu aloittelijallekin melontakohteeksi. Reitin voi meloa omalla
kajakilla tai vuokrata lähiseudun vuokraamoista. Alueelle on
tarjolla myös opastettuja melontaretkiä.

Vaativuus: helppo
Soveltuvuus: aloittelijalle tai kokeneemmalle melojalle
Kesto ja pituus
Karttaan linjatun reitin pituus on noin 8,5 km ja kesto noin
kolme tuntia. Koko järven kiertävä melontaretki on pituudeltaan noin 18 km ja kestoltaan noin kahdeksan tuntia.
Järven voi kiertää joko päiväretkenä tai yön yli kestävänä.
Yöpyä voi laavujen läheisyydessä.

Rajoitukset
Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Liikkumista on rajoitettu Latosaaren eteläpuoleisella Suomenperänjärven
alueella 1.4.–30.11. välisenä aikana linnuston suojelemiseksi.

Reitin alkuun
Härkluomasta (Härkluomantie) ja Latosaaresta
(Rantamaantie 107) voi lähteä kaikille reiteille sekä
Uhratusta (Uhratuntie, Eura) koko järven kiertävälle
reitille.

Reittikuvaus
Reittivaihtoehtoja voi yhdistellä oman mielensä mukaan, eikä kartalle merkittyä reittiä tarvitse täysin
noudattaa. Isoluodon ja Mustasaaren kiertävä melontareitti kestää noin kolme tuntia ja koko Koskeljärven kiertää päivässä. Laavulla yöpyen kahdellekin
päivälle riittää katsomista ja luonnossa virkistäytymistä. Keväällä alue on suosittu yölaulajien kuuntelupaikka.

Kulkuyhteydet ja pysäköinti
Koskeljärvi sijaitsee Pyhäjärven länsipuolella noin 20 km
Euran keskustasta etelään. Koskeljärvelle on matkaa sekä
Turusta että Porista 70 km ja Raumalta 50 km. Alueelle ei
pääse julkisilla kulkuneuvoilla.
Pysäköintipaikkoja on Uhratussa, Härkluomassa ja Latosaaressa.

Mustasaaren jyrkänne on ehdottomasti näkemisen
arvoinen korkea jyrkänne ja vastaavasti Isoluodon
sileät laakeat kalliot kutsuvat pitämään taukoa.

Laavut, nuotiopaikat, käymälät, jätehuolto

Palvelut

Laavuja on Koskeljärvellä Pyhäniemessä, Latosaaressa, Isoluodon pohjois- ja eteläpäissä, Mustasaaren
pohjoispäässä ja Härkluomassa.

Seuraavat yritykset ja organisaatiot tarjoavat palveluja
Koskeljärvellä tai sen läheisyydessä.

Härkluomassa, Latosaaressa ja Pyhäniemessä on
kuivakäymälät.
Jätehuolto on omatoiminen.

Tietoa linnuista
Alueen tunnuslajit ovat härkälintu ja kuikka.
Koskeljärvi on Suomen tunnetuimpia härkälintupaikkoja. Kuikkia pesii vuosittain muutama pari. Lisäksi
Koskeljärvellä voi tavata mm. ruskosuohaukkoja, kaulushaikaroita ja laulujoutsenia. Alueella on yksi lintutorni Latosaaressa.
Vesilintujen lisäksi ympäröivissä lehdoissa pesii mm.
pikkutikka, harmaapäätikka ja pohjantikka sekä varpuspöllö.

Lomakeskus Sieravuori
Majoitusta, ravintolapalveluita, sauna, tapahtumia,
uimaranta, monipuolinen vesiurheilukeskus.
www.sieravuori.fi
Ilo Adventures
Kajakkien vuokrausta Säkylässä
iloadventures.com
Euran kanoottiklubi
Kajakkien vuokrausta Eurassa
ekk.sporttisaitti.com
Yläneen luontokapinetti
Opastuksia, luontokouluohjelmia ja teemallisia retkiä
www.luontokapinetti.fi
Marjan matkassa
Melontaretkiä ja -opastusta
www.avecmarja.fi

