Borgå å

paddlingsrutt, fiske och annat rekreationsbruk
Välkommen till Borgå å! Borgå å är 143 kilometer lång och paddlingsrutten sträcker sig i 90 km från Lahtis till åmynningen i Borgå. Längs rutten finns mångsidiga ålandskap.
I Lahtis slingrar sig Borgå å i en relativt djup fåra. När man kommer till Orimattila blir ån sträckning rätare och de vidsträckta jordbrukslandskapen syns bortom
den något lägre strandbrinken. I norra Pukkila rinner ån stillsamt men i den södra delen av kommunen möter paddlaren ett kraftigt strömmande forsavsnitt. I
Askola kan man längs rutten bekanta sig med en av värdens mest betydande förekomster av jättegrytor. Omedelbart när man kommer till Borgå möts man av
den ca en halv kilometer långa Henttalaforsen som för den erfarna paddlaren garanterat är rolig och utmanande att paddla utför. Övriga kan ändå bäst kringgå
forsen landvägen. I Strömsberg kan man beskåda Finlands största naturenliga fiskled och avnjuta sin vägkost på rastplatsen vid slutet av den uppdämda forsen.
En noggrannare beskrivning av rutten hittar du på kartorna nedan.
Fiske är uppskattat i Borgå å och man har betydande insatser har gjorts för den fiskeriekonomiska utvecklingen. Fiskeintresserade hittar behövlig information
under rubriken “behov av fiskelov och försäljningsplatser”.
Längs med Borgå å hittar man många besökvärda sevärdheter och objekt också till fots eller med cykel. I ådalen har man bl.a. hittat Finlands äldsta efteristida
bosättning. En bondgård med tamdjur och gamla Borgås kulturutbud är några av många upplevelser som rutten längs ån har att bjuda på.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.
Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO

Föreningen vatten- och luftvård
för Östra Nyland och Borgå å r.f.
Runebergsgatan 17, 06100 BORGÅ

VALOKUVA

Behov av fisketillstånd och försäljningsplatser
Allemansrätten tillåter alla att meta och fiska med pilk. Svartsån är klassificerad som vattendrag för vandringsfisk och mete och pilkfiske är således inte tillåtet i
åns forsar och strömdrag. För övrigt fiske med handredskap skall alla 18-64 år gamla betala statens fiskevårdsavgift. För fiske med handredskap i åns forsar och
strömställen bör man ha vattenägarens tillstånd. Mera information: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

Borgå å har dessutom särskilda fiskeförbud och begränsningar från början av augusti till slutet av november. Tilläggsinformation om fiske och fiskebegränsningar finns att få på adressen www.kalastusrajoitus.fi, och av Borgå-Sibbo fiskeriområde och Svartså-Borgå å fiskeriområdes internetsidor.

Kontaktuppgifter
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.
Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo
www.vesi-ilma.fi
Suomen kanoottiliitto ry.
www.kanoottiliitto.fi
toimisto@kanoottiliitto.fi
Porvoon kaupungin matkailuneuvonta
www.porvoo.fi/matkailuneuvonta
Askolan kunta
www.askola.fi

Pukkilan kunta
www.pukkila.fi
Orimattilan kaupunki
www.orimattila.fi
Lahden matkailu
www.visitlahti.fi
Musti- Porvoonjoen kalatalousalue
www.mustiporvoonjoki.fi
Porvoon-Sipoon kalatalousalue
https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi

Start

Borgå å paddlingsrutt startar från Peitsikatu i
Hennala, Lahtis. Där finns även parkeringsutrymme för bilar. Rutten löper lugnt i den
djupa och slingrande flodfåran. Ställvis är
rutten i Lahtis svårpaddlad p.g.a.
buskage och fallna träd.
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I Ristola finns också ett
forntida stenbrott på
kvarts där man konkret kan
se den förhistoriska mänskans hantverk.
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Stenåldersbosättningen i
Ristola daterar 9000 år
tillbaka, till tiden då Borgå å
var en bred havsvik. Man
kan bekanta sig med
området gående längs
den ca 4,5 km långa
stigen mellan Ali-Juhakkala och Miekkiö bro. På
färden kan man leta efter
spår av den forntida
Ancylussjöns stränder.

Avfärd-/ anläggningsplats
Omväg
Bro
Fors / damm
Lägereldstad / grillplats
Campingplats
Sevärdhet

Paddlingen längs den slingrande
ån är en unik upplevelse, bakom
nästa krök öppnar sig varje gång
nya ålandskap. Ån slingrar sig i en
förhållandevis djup åfåra och
vidsträckta landskap ser man således
inte. Det lönar sig att koncentrera sig
på att observera själva ån och dess
närmiljö. På grund av de höga
strandbrinkarna är det krångligt att ta i
land på andra ställen än vid
anläggningsplatser som har hopspikade
bräder för att underlätta landstigningen.
Det här är värt att beakta då man
planerar paddlingsturen.

Rautamäki

Kiosk / butik

(siirettävä
ilmastuspato)
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Den 4,5 km långa stigen längs Borgå å:
https://www.lahdenseudunluonto.fi/wp-content
/uploads/2019/03/porvoonjoen-reitti.pdf

Borgå å i Lahtistrakten:
https://www.lahdenseudunluonto.fi/
porvoonjoki/

Forsen i Myllykulma

Myllykulma

I Myllykulma finns en grillplats med tak till
paddlarnas förfogande. I forsen finns ruinerna
av en gammal damm och forsen kan således inte
paddlas. Omvägen till lands sker längs åns vänstra sida dvs. längs en stig som löper på den östra
stranden.

Myllykulman
koski

Kontaktuppgifter Lahden
seudun ympäristöpalvelut:
https://www.lahdenseudunluonto.fi/
yhteystiedot/
p. 050 5594053

Vääräkoski fors

Service, sevärdheter och
naturupplevelser i
Orimattila:

Vääräkoskiforsen är uppdämd och omvägen kring forsen och dammen sker längs
åns västra strand.

https://www.visitorimattila.fi/

Forsarna Tönnönkoski och
Luumyllynkoski

Tönnönkoskiforsen on uppdämd,
landstigningen före forsen görs till åns
västra strand. Nästan omedelbart
efter Tönnönkoski följer forsen
Luumyllynkoski, som också
passeras landvägen. De här två
forsarna är det värt att kringgå
på en och samma gång trots
att omvägen blir rätt lång.
Efter sjösättningen under
Luumyllynkoski fortsätter
forsen ännu. Ställvis är
forsen stenig och den
måste paddlas med
försiktighet och
man kan även
bli tvungen
att flotta
kanoten.
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Vääräkoski

Tönnön
museosilta

https://orimattila.fi/
info/tietoa-orimattilasta/
historia

ORIMATTILA

Tönnönkoski

Luumyllynkoski
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Hevoskoski

Mallusjärvi

https://orimattila.fi/info/
tietoa-orimattilasta/
tervetuloa-orimattilaan

Orimattila
stads växel:
p. 03 888111

Omvägen kring forsarna
Tönnönkosken
ohitus
Tönnönkoski
och Luumyllynkoski
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Forsarna
Hevoskoski och
Hakankoski
Hevoskoskiforsen är
förhållandevis stenig vid
låg vattenföring, men
farbar med plastkanot. Ungefär två kilometer senare följer
forsen Hakankoski, som paddlas
längs högra stranden.
Forsen Kissakoski
Kissakoskiforsen är kort och stenig och
måste passeras landvägen. Du kommer väl
ihåg att respektera lokalbefolkningens
hemfrid!
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rastplats med grilltak. Efter
Savijoki fortsätter färden i jämn
takt ända till forsen Napionkoski.
Forsen är
farbar längs den högra
Kanteleenjärvi
kanten.

Savijoki

Forsen Naarkoski

PUKKILA

Naarkoski är en icke-farbar uppdämd
fors.
forsen på åns västra strandkant. Naarkoski
-

Napionkoski

Rastplatsen i Savijoki

Naarkoski
Myllykoski
Syvänojankoski
Kivikoski

skall kunna stiga upp från havet för att leka.

Forsarna Myllykoski, Syvänojankoski, Kivikoski ja Haudankoski
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Efter Naarkoski börjar ett intensivt forsparti
i Borgå å, där forsarna Myllykoski, Syvänojankoski (Roipionkoski), Kivikoski ja
Haudankoski följer på varandra. Myllykoskiforsen är ytterst krävande att
mendera att man kringgår forsen
landvägen. Landstigningen sker till
åns östra strand. Syvänojankoski
är krävande och synnerligen
stenig. Landstigningen sker före
bron och forsen passeras längs
vägen på den östra stranden.
Kivikoski och Haudankoski är
farbara i plastkanot.
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Rahikontien silta
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Forsen Syvänojankoski

Hiidenkirnut

Kirnukalliot

Hiirkoski
Everstinkoski
Service, sevärdheter och
annat nyttigt i Askola (på
karta):

Valkamaankoski
Rantasenkoski
Onkimaankoski
Takajärvi
Etujärvi

ASKOLA

Jättegrytorna i Askola

(Kirnukalliot)
Askolas berömda förekomst av
Borgå å. Paddlingsrutten har en
anläggningsplats för kanoter i
närheten av grytorna på åns
västra strand.

Ilmarinkoski
Piurunjoki

Savijoki
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annat nyttigt i Pukkila (på
karta):
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och

Forsen Onkimaankoski

Onkimaankoski kan paddlas, men
man måste se upp med stenarna vid
låg vattenföring. I lugnvattnet efter
forsen finns en PRIVATÄGD GRILLPLATS
som INTE är till kanotisternas förfogande

Forsen Hiirkoski

Vid Hiirkoski höjer sig branta och mäktiga klippväggar över åns östra strand.
Forsen är ytterst krävande att paddla,
omvägen går via åns västra strandkant. Du
stör väl inte hemfriden hos de som är bosatta vid stranden.

Vakkola fors

vi

Vakkolankoskiforsen är uppdämd och den är inte
farbar i kanot. Landstigningen sker före forsen
Omvägen kring forsen i Vakkola
till åns östra strand
varifrån omvägen går
över ån längs den gamla
bron och vidare längs
lättrafikleden på åns
västra sida, ner till lugnvattnet under forsen. Följ
omvägen, att ta genväg
över privatägda gårdar är
förbjudet!

Vakkolankoski
Putaankoski

Borg

Monninkylä
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Forsen
Henttalankoski

n

Henttalankoski

Kerkkoo
Kerko

Kioski & Kahvila
Pumppaamo

För den erfarna paddlaren är den ca 500 m
långa Henttalankoski utmanande och intressant att paddla men för nybörjare lönar det
sig att kringgå forsen landvägen. Omvägen
kring forsen kan göras längs landsvägen på
åns östra strand. Sjösättning under forsen
kan göras vid Tukkila-Anttila bron, där
det finns en brygga som underlättar
sjösättningen.

Strömsberg

https://www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi/pumppaamo

Strömsberginkoski

Strömsbergs fors är uppdämd,
omvägen går längs åns västra-/norra sida. Vid sjösättningsplatsen
under forsen finns grillplats och
utedass. Vid Strömsbergs
damm invigdes år 2000
Finlands största naturenliga
fiskled.

Paddlingsrutten
slutar

Avfärd-/ anläggningsplats
Omväg
Bro
Fors / damm
Lägereldstad / grillplats
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Campingplats
Sevärdhet
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Kiosk / butik

PORVOO
BORGÅ

Parkeringsmöjlighet
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Finska viken

vid gamla stan i
Borgå, vid bryggan
till höger efter
gamla bron. I
närheten finns
åtskilliga
sevärdheter,
mera info:
www.porvoo.fi

