
Vihreät jalanjäljet

Ohjeet Saukonreitin vaeltajalle

Saat: 
-- kävellä, juosta, hiihtää, liikkua soutuveneellä tai kanootilla
- uida vesistöissä
- poimia marjoja ja ruokasieniä
- onkia ja pilkkiä järvissä ja joissa, 
 Ähtävänjoen koskissa kalastus vain erikoisluvalla
- tehdä tulta merkityillä tulentekopaikoilla, paitsi kun on voimassa 
 metsäpalovaroitus (silloin saa käyttää vain retkikeittiötä)
- leiriytyä osoitetuilla paikoilla
- pyöräillä maastopyörällä. Saukonreitti on vaativa ja joudut  
 reitin varrella kantamaan pyörää. 

Et saa:
-  jättää roskia jälkeesi maastoon
- antaa lemmikkieläinten kulkea kytkemättä
- ottaa tai vahingoittaa maaperää tai kalliota
- saalistaa, tappaa tai häiritä eläimiä tai hävittää eläinten pesiä
- ajaa moottoriajoneuvolla reitillä
- vahingoittaa rakenteita
- leiriytyä lähelle asuintaloja

Saukonreitti
Runsaat 50 km pitkä vaellusreitti Saukonreitti sitoo luonnollisella tavalla 
yhteen useita Pedersören luonnonkauneimpia alueita. Reitti, joka on mer-
kitty sinisellä värillä, kulkee kunnan kaikista harvimmin asuttujen alueiden 
läpi ja reitin vaeltaja saa nähdä koskematonta luontoa, virkistysmetsiä ja 
puhdasta erämaata: ojittamattomia soita, pieniä erämaajärviä, aarnimet-
sää ja kumpuilevaa kalliomaastoa. Vaeltaja näkee reitin varrella myös usei-
ta autioituneita torppapaikkoja. Vaellusreitti myötäilee Ähtävänjokea ja 
Purmonjoen pohjoisuomaa usean kilometrin matkalla. Jokivarsilla eläi-
mistö on rikasta ja vaeltaja saattaa nähdä mm. saukkoja, liito-oravia, eri 
lintulajeja sekä hirviä. Vaikka melkein kaikkialla harjoitetaan aktiivista 
metsätaloutta, vaellusreitti kulkee puhtaasti erämaa-alueella, jossa on 
arvokkaita ja erikoisia elinympäristöjä. Vaelluspolun nimi, Saukonreitti, 
viittaa siihen, että vaellusreitin varrella olevissa vesistöissä esiintyy run-
saasti saukkoja. Reitti kulkee Lappforsin hiihtotuvasta Kiiskin kylätalon 
kautta Juurikosken, Pääjärven, Sääksjärven ja Nars-järven kautta Yli-
Purmon Vilobackalle. Sopiva päiväetappi on n. 15 kilometriä, mikä merkit-
see sitä, että Saukonreitti voidaan normaalisti kulkea kolmessa päivässä. 
Sopivia osaetappeja ovat silloin Lappfors-Pääjärvi-Nars-Vilobacka. Koska 
reitin alku- ja loppupisteet sijaitsevat kaukana toisistaan, vaeltaja joutuu 
järjestämään kuljetuksen takaisin lähtöpaikalle, mutta tähän voi helposti 
esim. tilata taksin.

Saukonreitin karttoja saa kunnan 
verkkosivustolta www.pedersore.fi

Kalaisia vesistöjä
Saukonreitin varrella olevissa vesistöissä on runsaasti kalaa. Omaa luok-
kaansa on Ähtävänjoki, joka tunnetaan koko Suomessa isoista hauista, 
harjuksista ja taimenista koskissa sekä erittäin suuresta särkikalakannasta. 
Joessa on mm. napattu Suomen suurin pasuri. Saukonreitin varrella oleva 
Juurikoski luetaan Pohjanmaan parhaimpiin taimenkoskiin. Täällä napa-
taan joka vuosi suuria taimenia ja kosken alapuolella olevassa suvannossa 
uiskentelee ennätyssuuria haukia ja kuhia. Bockabron-silta on myös hyvä 
kalastuspaikka, missä myös vasta-alkaja saattaa onkia hienoja kaloja. 
Siellä on myös saatu jopa yli 5-kiloisia haukia. Purmonjoessa esiintyy lähin-
nä ahvenia, jotka kuitenkin ovat hyvänkokoisia. Monesta järvestä lähinnä 
Pääjärvessä ja Nars-järvessä on kiintoisa kalakanta isojen haukien ja 
ahventen muodossa. Kalaa löytyy kuitenkin lähes kaikista järvistä ja kan-
nattaa ehdottomasti kokeilla kalaonnea myös pienissä lammissa. Muista, 
että onginta ja pilkintä kuuluvat jokamiehenoikeuteen, mutta onginta on 
kielletty koskissa, mm. Juurikoskessa. Juurikosken vieressä olevasta auto-
maatista saa ostaa kalastuskortteja, jotka kelpaavat koskessa ja Ähtävän-
joessa. Läänikohtainen kalastuskortti kelpaa muualla kuin Ähtävänjoen 
koskissa. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin kalastuskuntiin, joilta saat 
tietoa kalastuskorttien myynnistä ja luvista.

Luonto
Saukonreitin vaeltajalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hienoja lintuha-
vaintoja. Hyviä paikkoja lintujen tarkkailuun ovat mm. Kiiskisenjärvi ja 
Laaminjärvi sekä Yli-Purmossa oleva lintujärvi Kalljärvi, joka on rauhoitet-
tu Natura 2000:n mukaan. Kalljärvessä, kuten monissa muissa pienissä 
vesistöissä Saunkonreitin varrella, pesivät mm. laulujoutsen, tavi ja musta-
kurkku-uikku. Jo parin kilometrin päässä reitin lähtöpaikasta Lappforsin 
hiihtotuvasta voi tavata meidän leveysasteellamme niin harvinaiseen 
kuukkeliin, joka pesii joka vuosi Kallkärrbackenin alueella. Tämä lintu viih-
tyy paremmin Lapin erämaa-alueilla. Suurella ojittamattomalla 
Storfähusmossenin suolla lähellä Pääjärveä pesivät mm. kalasääski, pikku-
kuovi, keltavästäräkki ja kapustarinta. Myös Gäddsjön kupeessa on 
kalasääskenpesä, jossa kalassääski ajoittain pesii . Komeassa vanhassa 
havumetsässä Kiiskin kylätalon ja Bockabron välillä pesivät mm. helmipöl-
lö, pohjantikka ja palokärki. Järvillä ja soilla voi keväällä kuulla teeren-
soidinta ja vaeltajalla on hyvät mahdollisuudet nähdä sekä metsoja että 
riekkoja. Koskikara talvehtii Juurikosken alueella ja lintu on myös pesinyt 
kosken kupeessa 2000-luvulla. Lisäksi Juurikosken läheisyydessä on 
havaittu useita harvinaisia lintulajeja, kuten virtavästäräkki, mustatiira ja 
pikku-uikku.

Vaeltajan turvallisuusohjeet

-  Ota mukaan täyteen ladattu käsipuhelin 
- Vaellukselle olisi tuotava mukaan omat juomavedet, 
 järvien ja jokien vesi ei ole juomakelpoista. Sääksjärvellä on 
 vesipiste.
- GPS on hyvä keksintö, 
 mutta ota varmuuden vuoksi mukaan myös kartta ja kompassi
- Suosittelemme, että kävelet ryhmässä, et yksin, 
 koska Saukonreitti kulkee suurten autioiden alueiden läpi

HUOM! Vaellus omalla vastuulla.

Yhteystiedot

Essnature
Mattias Kanckos, puh. +358 50 5939 536 
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Pedersören kunta
Vaihde +358 6 785 0111, liikuntasihteeri Leif Harjulin +358 6 785 0281
Lappforsin hiihtotuvan varaukset: 
kiinteistöisäntä Andreas Forsman +358 44 0850 966

Kalastus ja kalastuskortit
Purmo fiskelag, Peter Antus, +358 50 3748 214
Över- och Nederlappfors fiskelag, Jens-Ole Hedman, +358 50 5983 131

Catering
Uffes Mat & Café, Purmontie 471, +358 6 7272 255

Taksi ja kuljetukset Saukonreitin alueella
Norrbäck Olav, Ähtävä, +358 500 836 127
Gunell Peter, Ähtävä, +358 400 848 815
Nyqvist Karl, Yli-Purmo, +358 50 5180 335
Häggman Peter, Lillby +358 50 512037

Kiisk byahem
Info, varaukset ja opastus, Allan Zittra, +358 40 557 7417

Majoitus
Hotel Polaris, www.hotelpolaris.fi, +358 6 7667 671
Solhaga, www.solhaga.fi, +358 6 7662 514
Ejdekulla, www.ejdekulla.fi, +358 50 3452 563
Vitsjö byahem, +358 40 555 2320

Koska Saukonreitti kulkee suurten autioiden alueiden läpi, täällä viihtyy 
myös harvinaisia eläimiä. Hirvi ja valkohäntäpeura ovat tavallisia, mutta 
alueella voi myös ajoittain tavata kaikkia neljä isoa petoeläintämme. 
Karhuja havaitaan alueella joka vuosi ja karhunpesiä on löydetty vain 
parinsadan metrin etäisyydellä Saukonreitistä. Myös susi ja ahma liikkuvat 
ajoittain alueella, kuten ilves, jonka kanta on kasvanut voimakkaasti viime 
vuosina. Koko alueella on paljon saukkoja, varsinkin talvisaikaan näkee 
saukon jälkiä kaikkialla sekä Ähtävänjoessa että Purmonjoen poh-
joisuomassa, mutta myös järvien ja metsäojien ja -purojen varsilla. 
Kesäaikaan paras aika saukon havainnointiin on varhain aamulla tai illalla 
vesistöjen läheisyydestä. Liito-orava asuu usealla paikalla alueen vanhois-
sa metsissä ja vesistöjen varsilla, mutta sitä näkee erittäin harvoin. 
Tavallisia eläimiä Saukonreitillä ovat esim. metsäjänis, orava, näätä, supi-
koira, kettu ja mäyrä.

Saukonreitin vaeltajalla on myöhäissyksyllä erittäin hyvät mahdollisuudet 
poimia satoja litroja suppilovahveroja. Tätä sientä esiintyy paljon harvem-
min rannikkoa päin siirryttäessä.

Historia
Saukonreitti kulkee usean historiallisesti kiinnostavan paikan ohi. 
Saukonreitin varrella on useita kivikautisia ja osittain myös pronssikautisia 
asuinpaikkoja. Ilveskiven lähellä oleva Myllykankaan alue on Pohjanmaan 
parhaiten säilyneitä kivikautisia asuinpaikkoja. Paikalla on n. 70 selkeää 
asumuspainannetta sekä pyyntikuoppia. Paikan oletetaan olleen ranni-
kolla sijaitseva hylkeenmetsästäjien asuinpaikka myöhäiskampakeraami-
sella ajalla yli 4000 vuotta sitten. Paikalla tehtiin arkeologisia kaivantoja 
vuosina 1979-81. Saukonreitin varrella on useita kyliä ja talonryhmiä, jotka 
saivat vakituista asutusta 1700- ja 1800-luvuilla kun ihmisille tarjottiin 
verovapautta jos he raivasivat uutta maata viljeltäväksi. Usein uudisraivaa-
jat jäivät silloin asumaan järven läheisyyteen, jossa heillä oli mahdollisuus 
saada kalaa ruokavalion täydennykseksi. Monet näistä syrjäkylistä ovat 
tänään vaarassa autioitua ja monet torpat ovat tänään käytössä vain kesä-
asuntoina. Kiinteää asutusta on kuitenkin vielä Kiisk, Lamabacka, Hjulfors, 
Sexsjö, Stenvatten, Nars ja Kalijärv –kylissä, vaikka pienten kylien asukaslu-
ku on laskenut voimakkaasti. Nykyään esim. Mosabron, Huvudsjö, Särs ja 
Österbackan kylissä ei ole enää kiinteää asutusta. Useassa kohdassa 
Saukonreitin varrella on myös hyvin säilyneitä tervahautoja. Tervanpoltto 
oli koko 1700-luvulla tärkeä toimeentulon lähde metsäkylien asukkaille. 
Terva kuljetettiin Kokkolan ja Pietarsaaren satamien kautta suureen maail-
maan ja sitä käytettiin mm. Englannissa laivojen kyllästämiseen.
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Palvelut
Vaellusreitin varrella on 8 tulisijallista laavua, joissa vaeltajat voivat yöpyä tai 
pitää taukoja ja esim. grillata makkaraa. Lisäksi reitin luonnonkauneimpiin paik-
koihin lukeutuvan Bockabron-sillan kohdalla on iso kota. Useimmilla taukopai-
koilla on myös kuivakäymälä. Avosoiden ja kosteikkojen yli on rakennettu yli 2 
kilometriä pitkospuita. Pitkospuut eivät pelkästään helpota liikkumista vaan ne 
mahdollistavat myös sen, että vaeltaja pääsee tutustumaan erittäin luonnon-
kauniisiin rämeihin, kuten esim. Gäddsjömossen ja Skjorsmossen. Vaellusreitti 
kulkee myös Ilveskiven ohitse, joka on Suomen suurimpia siirtolohkareita ja 
ehdottomasti komein. Ilveskivi on suosittu käyntikohde, ja palveluja kiven 
ympärillä on nyt parannettu uusilla kierreportailla, laavulla ja kuivakäymälällä. 
Laavujen läheisyydestä löytyy myös hyviä telttapaikkoja. Sekä Narsissa että 
Sääksjärvellä on hyvät uimarannat, lisäksi voi uida myös Ähtävänjoessa. 
Suosittelemme, että laavujen polttopuita käytetään säästeliäästi ja että vaelta-
jat itse kantavat roskansa takaisin. Monet taukopaikat sijaitsevat todella syrjäi-
sesti ja niihin pääsee huoltoajoneuvolla vain talvisin moottorikelkalla.

Luonnonpolut ja lyhyet vaellukset
Jos ei halua kävellä koko Saukonreittiä, voi myös valita lyhyempiä osuuksia. 
Hyviä lähtöpaikkoja lyhyemmälle vaellukselle ovat esim. Kiisk, Pääjärvi, 
Sääksjärvi, Nars tai Ilveskiven paikoitusalue. Metsäautoteillä ajamista olisi väl-
tettävä, varsinkin kevään ja syksyn kelirikkoaikoina. Suosittelemme, että vaellus 
aloitetaan karttaan merkityiltä paikoitusalueilta.

Kiiskin kylään rakennettu 5 km pitkä luontopolku, Runoilijoiden polku, soveltuu 
myös sille, joka ei halua kävellä kovin pitkiä matkoja. Luontopolun varrella on 
kymmenkunta opastetaulua, joissa on otteita tunnetun kirjailijapariskunnan, 
Hjalmar Krokforsin ja Viola Renvallin, runoista. Hjalmar ja Viola toimivat opettaji-
na Kiiskin kyläkoulussa usean vuoden ajan. 

1.  Pedersöre hiihtokeskus
 Teerijärvintie 110

2.  Dickenas

3.  Kiisk byahem

4.  Bockabron

5.  Juurikoski

6.  Pääjärvi

7.  Gäddsjön

8.  Rensforsen

9.  Sääksjärvi

10. Sandvik

11.  Skjorsmossen

12.  Tranusjön

13.  Nars uimaranta

14.  Kalijärvi

15.  Ilveskivi

16.  Ilveskiven pysäköinti

17.  Vilobacka
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