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Oulujärven Melontakeskus

Melotakeskus sijaitsee Vaalan Sahanran-
nassa Uitontien päässä. Vaala on vain tun-
nin matkan päässä Oulusta ja Kajaanista, 
joten se on suosittu mökkeily- ja lomakoh-
de. Vaalassa on hyvät peruspalvelut niin 
asukkaille kuin lomalaisillekin sekä paljon 
kesäisiä tapahtumia. Matkailupalveluja 
löytyy Vaalan keskustasta sekä Säräisnie-
meltä ja Manamansalosta. 

Oulujärven Melontakeskus on perustettu 
Oulujoen uiton historialliseen miljöö-
seen. Alueella ovat 1930-luvulla rakenne-
tut uiton maja, sauna ja makasiinit sekä 
läheisyydessä Uiton satama avantouinti-
paikkoineen. Uiton majassa on majoitusta 
16 hengelle nykyajan mukavuuksin. Ran-
nan puulämmitteinen hirsisauna on usein 
myös melojien käytössä.  Rantamakasiiniin 
tehty kanoottitalli ja ranta-aitta ovat melo-
jien tukikohtana. Läheisellä Sahanrannan 
uimarannalla on myös kioski ja lämmitte-
lysauna.

Uiton majan varaukset:
Vaalan kunta 08 5875 6015
Opastuskeskus suppa 08 554 5500

Oulujärven Melojat ry

Koko Oulujärven alueen kattavan seuran 
tehtävänä on edistää ja kehittää melon-
taharrastusta ja luonnossa liikkumista. 

Seura järjestää melontakursseja, -retkiä 
ja -tapahtumia. Toiminnassa korostetaan 
turvallista vesillä liikkumista ja luonnon 
olosuhteiden ja ympäristön huomioon ot-
tamista. Oulujärven Melojien tukikohtana 
on Oulujärven Melontakeskuksen kajakki-
talli, missä yksityisten kaluston lisäksi on 
toistakymmentä yhteisessä käytössä olevaa 
kajakkia, joita voi käyttää seuran retkillä ja 
kursseilla. 

Monipuolinen kalusto antaa mahdollisuu-
den kokeilla erilaisia kajakkimalleja. Sään-
nölliset maanantaimelonnat ja viikoittai-
set retket Oulujärvelle ja lähivesistöille 
kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Lä-
hialueiden melontareitit ovat tulleet tu-
tuiksi ja lähisaarissa olevat melontalaiturit 
mahdollistavat helpon rantautumisen. 

Melonta ja luonnossa liikkuminen ovat 
hyviä harrastuksia kaiken ikäisille. Oulu-
järven Melojissa tutustuu mukaviin ihmi-
siin ja saa terveellisen harrastuksen. 

Oulujärvi – Kainuun meri

Oulujärvi on Suomen neljänneksi suurin 
järvi, jonka jakaa kahtia Manamansalon 
saari. Niskanselkä ja Ärjänselkä ovat melo-
jille haasteellisia ylitettäviä, mutta Oulu-
järven rikkonaiset rannat tarjoavat paljon 
katseltavaa ja hyviä levähdyspaikkoja nuo-
tiopaikkoineen ja uimarantoineen. Säräis-
niemen pitkät hiekkarannat sekä Kuoston 
ja Ärjän saaret ovat upeita melontakoh-
teita. Paltamon Metelinniemessä on uusi 
melontalaituri. Kajaanijoelle on avattu 
melontatalli Kuurnan telakan rantaan ja 
Paltaniemelle on suunnitteilla melonta-
keskus.

Oulujärven retkeilyalue

Oulujärven Niskanselällä on Suomen 
ainoa sisävesisaaristoon perustettu ret-
keilyalue, jonka saarissa on hyviä leväh-
dys- ja yöpymispaikkoja vesillä liikkuvil-
le. Etäisyydet taukopaikalta toiselle ovat 
melojille sopivia ja melontalaiturit hel-
pottavat rantautumista. Retkeilyalueen 
keskus on Oulujärven suurin saari Mana-
mansalo, joka on tunnettu kilometrien 
pituisista hiekkarannoista ja hyvistä mat-
kailupalveluista. Saaren pohjoispäässä on 
silta, mutta etelänsuunnasta vesimatka 
taittuu lossilla.

Jokireitit

Oulujoki alkaa Vaalan keskustasta ja laskee 
Perämereen Oulussa. Entinen tervansou-
tajien ja lohenkalastajien joki on mukava 
reitti myös melojille. Vaikka voimalaitokset 
ovatkin kesyttäneet kuohuvan joen, virta 
vie edelleen melojan ripeästi läpi kulttuu-
rimaisemien.

Tervajoki saa alkunsa Puolangalta Pienan-
järvestä. Leppoisa jokireitti on kauneim-
millaan kielojen kukinnan aikaan. Oter-
majärven kautta reitti jatkuu Oulujokeen 
laskevalle Kutujoelle, missä on useita luo-
kiteltuja koskia. Vanhojen metsien halki 
virtaava jokireitti on varsinkin tulva-aika-
na monen koskimelojan suosiossa.

Rokuan kansallispuisto

Jääkauden muovaamat harjut, jäkälän 
peittämät rinteet ja pienet suppalammet 
muodostavat ainutlaatuisen Rokuan kan-
sallispuiston. Hyvin merkityt helppokul-
kuiset polut, hyvä latuverkosto ja hyvät 
marjastus- ja sienestysmahdollisuudet 
houkuttelevat retkeilijöitä Rokualle. 

Rokua Geopark

Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson 
muodostama Rokua Geopark on saavutta-
nut ensimmäisenä suomalaisena alueena 
UNESCO:n suojeleman Geopark-verkos-
ton jäsenyyden. Rokua Geopark on myös 
maailman pohjoisin Geopark-kohde.
www.rokuageopark.fi

Oulujärvi - meren aavaa, järven lempeyttä, 
                  saariston värikkyyttä ja jokien salaperäisyyttä.

Oulujärvi ympäristöineen on ainutlaatuinen sekoitus monipuolisia, rikkaita vesistöjä, 
suomaastoja sekä jääkauden muovaamia hiekkaharjuja kangasmetsineen ja suppalampi-
neen. Seutu on ollut tunnettu matkailu- ja elämyskohde jo 1800-luvulta asti, kun euroo-
pan ”lohiloordit” kisasivat suurimmista lohisaaliista ja laskivat Oulujoen koskia.
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Nimisoja-Reimi

Kohteena Nimisojan suulla ole kivikau-

tinen asutuspaikka ja hyvä uimaranta. 

Oulujärven lomakylä välietappina tarjoaa 

leirintäaluepalvelut ja huoltopisteen. Rei-

millä on autiotupa 6:lle, nuotiopaikka 

polttopuineen ja WC. 

Reitin pituus noin ..........
27 km

HELSINKI

OULU

KAJAANI

JYVÄSKYLÄ

ROVANIEMI

TAMPERE

TURKU

Manamansalon kierto

Kattaa koko Oulujärven retkeilyalueen 

kiertäen Manamansalon. Reittiin on hyvä 

varata useampi päivä. Manamansalosta 

löytyvät niin kauppa kuin hyvät majoitus-

mahdollisuudet. Reitin varrella olevista 

saarista löytyy lisäksi levähdys- ja yöpy-

mispaikkoja. Manamansalon eteläpäässä 

risteää lauttareitin kanssa. 

Reitin pituus noin ..........
85 km

Neulaniemen kierto

Jatkaa Honkisen reittiä sen verran, että se 

sopii myös kahden päivän melontareitiksi. 

Kaivosojalta löytyvät laituri ja levähdys-

paikka. Paikalle kulkee tie, joten voit myös 

huoltaa varusteita. 

Reitin pituus noin ..........
23 km

Honkinen

Aloittelijalle ja koko perheelle sopiva 

melontareitti kuuluisaan karhunkaato-

saareen, mistä löytyvät melontalaituri, 

tulipaikka, kota ja WC.  Saaressa voi myös 

telttailla. Pikku-Palosella on lisäksi tupa ja 

sauna, joita voi varata numerosta 08 5875 

6015. 

Reitin pituus noin ..........
12 km

Ihme-Vaala

Matkan voi aloittaa Ihmeestä tai Vaalasta. 

Matkan varrella on useita levähdys- ja yö-

pymispaikkoja. Reitti on vaihtelevaa saa-

ristoa ja Niskanselän aavaa vesistöä. 

Reitin pituus noin ..........
29 km

Tervajoki

Tervajoki on hyvä lisäosa, jos pelkkä Kutu-

joen reitti tuntuu lyhyeltä. Reitillä useita 

nuotiopaikkoja ja yksi yöpymispaikka. 

Reitin pituus noin ..........
16 kmKutujoki

Idyllinen ja suojaisa reitti monen tasoisil-

le melojille. Joessa on 15 nimettyä koskea, 

luokitus 1 ja 2, jotka voi tarvittaessa ohit-

taa myös maitse. Reitillä useita nuotio- ja 

levähdyspaikkoja sekä auton pysäköinti-

paikkoja. Hyvä kalajoki! 

Reitin pituus noin ..........
20 km



ATTESON FISHING
Kalastus- ja veneilypalvelut

040 5168 007
juha.aitta@netti.fi

JOMPPE OUTDOORS
Melontaohjaaja ja Geopark-opas

040 7177 323
jorma.kuronen@elisanet.fi

LUONNOLLISESTI OULUJÄRVI
Rikulantie 10, 87100 Kajaani

050 340 3013 - www.luonnollisesti.fi
info@luonnnollisesti.fi

MANAMANSALON PORTTI
Manamansalontie 3187,88340 Manamansalo

puh. 0400 941 269 - www.manamansalonportti.fi
info@manamansalonportti.fi

OULUJÄRVEN LOMAKYLÄ 
Vuolijoentie 891, 91760 Säräisniemi

040 501 1439
www.oulujarvenlomakyla.fi

TERWARAITTI
Haminatie 4, 91700 Vaala

050 5870 814
www.terwaraitti.fi

VAALAN FYSIOTERAPIA
Vaalantie 15, 91700 Vaala - puh. (08) 536 1589

petri.huusko@vaalanfysioterapia.fi
www.vaalanfysioterapia.fi

KOLME AITTAA
Salmenrannantie 103, 91760 Säräisniemi

044 302 3839 - Pentthu@gmail.com
www.kolmeaittaa.fi

OPASTUSKESKUS SUPPA
Jaakonjärventie 2, 91670 Rokua

+358 (0)8 554 5500
suppa@utajarvi.fi - www.rokuageopark.fi

VAALAN VIESTINTÄ JA OMPELIMO
Vaalantie 20, 91700 Vaala - puh. 044 540 2842
Ompelupalvelut, atk-laitteet, matkapuhelimet, 

tarvikkeet ja DNA-liittymät

VAALAN TORIMARKET OY
Järvikyläntie 2, 91700 Vaala

(08) 556 2664 - www.vaalantorimarket.fi
ma-pe klo 9-17, la 9-13

VAALAN JUUSTOLA
Puusepäntie 4, 91700 Vaala

044 5121 718 - myynti@vaalanjuustola.fi
Haapalan juustoleivät ja Erätuli -tuotteet

Melojan muonittaa

· Autojen määräaikaishuollot 
· Autojen vahinkokorjaukset
· OBD-vikakoodien luku ja kuittaus
· Varaosat ja voiteluaineet 
· Rengasmyynti (Hankook, Good Year) 
· Muita talvirenkaita tilauksesta
· Ilmastointihuollot
· Nelipyöräsuuntaukset
· Lisävalot + asennukset 
· Pienkonehuollot
· Husqvarna moottorisahat

Vaalantie 4, 91700 Vaala, Puh. 010 422 2420, 050 5999 116
Palvelemme: ma‒pe 8‒17, la 9‒13 (1.5.‒30.8. la 9‒14)

www.rautia.fi/vaala
Tervetuloa!

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Vaalankurkuntie 1
Puh. 08 536 1270 

www.vaalanapteekki.fi
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Oulujärven Melojat ry
Melontaohjaaja, pj Sinikka Rantalankila 040 5058 100
Melontaohjaaja Matti Koistinen 040 7242 730
Melontaohjaaja Jorma Kuronen 040 7177 323
oulujarvenmelojat@gmail.com  -  www.oulujarvenmelojat.com

Oulujärven Melontakeskus
Uitontie, Vaala 

Vaalan kunta
Vaalantie 14, 91700 Vaala 
Vaihde 08 5875 600, Info 08 5875 6001
vaala@vaala.fi  -  www.vaala.fi

oulujarvenmelojat.com


