Porvoonjoki

melontareitti, kalastus ja muu virkistyskäyttö
Tervetuloa Porvoonjoelle! Porvoonjoella on pituutta 143 km, ja melontareittikin ulottuu yli 90 km jokisuulle Lahdesta Porvooseen. Reitin varrelle mahtuu
monenlaista jokimaisemaa.
Lahdessa Porvoonjoki mutkittelee suht’ kapeana syvällä uomassaan. Ormattilaan tultaessa joen kulku suoristuu ja maatalousvaltaiset maisemat pilkistävät
paikoin jo hieman matalampien rantatöyräiden takaa. Pukkilan pohjoisosissa joen kulku on leppoisaa, mutta kunnan eteläosassa meloja kohtaa vilkkaan
koskijakson. Askolassa reitin varrella voi pysähtyä tutustumaan yhteen maailman merkittävimpään hiidenkirnuesiintymään. Heti Porvooseen tultaessa on
melojaa vastassa noin puolen kilometrin pituinen Henttalankoski, joka kokeneille melojille on taatusti hauska ja haasteellinen laskettava. Muiden kannattaa
kuitenkin kiertää koski maitse. Strömsbergissä voi katsastaa padottuun koskeen rakennetun Suomen suurimman luonnonmukaisen kalatien ja nauttia eväitä
kosken alapuolisella taukopaikalla. Tarkempia tietoja reitin varrelta löydät alla olevista kartoista.
Kalastus on suosittua Porvoonjoella, ja kalatalouden kehittämiseen on panostettu merkittävästi. Kalastuksen harrastajat löytävät tarpeellista tietoa ‘Kalastuslupien tarve ja myyntipaikat’ otsikon alla.
Porvoonjoen varrelta löytyy monia tutustumisen arvoisia kohteita myös jalkaisin tai pyörällä liikkujalle. Jokivarresta on löydetty mm. Suomen vanhin jääkauden
jälkeinen asuinpaikka, lisäksi voi tutustua vaikka kotieläintilaan tai vanhan Porvoon kulttuurikohteisiin.

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

Kalastuslupien tarve ja myyntipaikat
Onkiminen ja pilkkiminen on kaikille sallittu jokamiehenoikeus. Porvoonjoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi, joten onkiminen ja pilkkiminen ei ole sallittua
joen koski- ja virtapaikoilla. Muuta kalastusta harjoittavan 18-64 vuotiaan on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu. Viehekalastusta varten tulee joen koskija virta-alueilla olla vesialueen omistajan lupa. Lisätietoja: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

Porvoonjoella on lisäksi erillisiä kalastuskieltoja ja -rajoituksia elokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Lisätietoja kalastuksesta ja kalastusrajoituksista on saatavilla osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi, tai Porvoon-Sipoon kalatalousalueen ja Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen internetsivuilta.

Yhteystietoja
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

Lähtö

Porvoonjoen melontareitti alkaa Lahden Hennalasta Peitsikadulta, jossa on myös autoille
parkkitilaa. Melontareitti kulkee omassa
rauhassa syvässä jokiuomassa mutkitellen. Paikoitellen reitti on Lahden
alueella vaikeasti melottava pusikoiden ja kaatuneiden puiden takia.
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Ristolan kivikautisen asuinpaikan vanhin vaihe ajoittuu
9000 vuoden taakse, aikaan
jolloin Porvoonjoen paikalla oli leveä merenlahti.
Alueeseen voi tutustua
kävelemällä noin 4,5 km
polun Ali-Juhakkalan ja
Miekkiönsillan välillä.
Matkalla voi etsiä vaikka
muinaisen Ancylusjärven
rantavyöhykkeitä.
Ristolasta löytyy myös
muinainen kvartsilouhos,
jossa näkyy konkreettisesti
esihistoriallisen ihmisen
kädenjälki.

Lähtö-/rantautumispaikka
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Nähtävyys

Rautamäki

Kioski/kauppa

(siirettävä
ilmastuspato)

Pysäköintipaikka

ki

o
uj

Pu

Mutkittelevalla joella on elämys
meloa, mutkien takaa avautuu
aina uusia jokinäkymiä. Joki
mutkittelee kohtalaisen syvällä
uomassaan, joten laajoja maisemia
ei näy; kannattaakin keskittyä joen
itsensä tarkkailuun. Korkeiden
rantapenkkojen vuoksi rantautuminen
on hankalaa muualla kuin
rantautumispaikoilla, joilla on
lankkuristikot rantautumista
helpottamassa. Tämä kannattaa
huomioida melontamatkaa
suunniteltaessa.
Porvoonjoen varren 4,5 km polun
reitti:
https://www.lahdenseudunluonto.fi/wp-conten
t/uploads/2019/03/porvoonjoen-reitti.pdf

Porvoonjoki Lahden seudulla:

Myllykulman koski

Myllykulma

Myllykulman rantautumispaikalla on grillikatos melojien käytössä. Koskessa on vanhan
padon rauniot, eikä koskea täten pysty laskemaan. Ohitus tapahtuu joen vasenta puolta eli
itärantaa kulkevaa polkua pitkin.

Myllykulman
koski

https://www.lahdenseudunluonto.fi/
porvoonjoki/

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

Palveluita, nähtävyyksiä ja
luontokohteita
Orimattilassa:

Vääräkoski

Vääräkoski on padottu, kosken ja padon
ohittaminen tapahtuu joen länsirantaa
pitkin.

Tönnönkoski ja Luumyllynkoski

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

Palo
j

oki

Vääräkoski

Tönnönkoski on padottu, rantautuminen kosken yläpuolella tapahtuu joen Tönnön
itärannalle. Lähes heti Tönnönkosken museosilta
jälkeen seuraa Luumyllynkoski,
joka on myös ohitettava maitse.
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Nämä kaksi koskea kannattaa
ohittaa yhdellä kertaa, tosin
kantomatka on pitkähkö.
Luumyllynkosken alpuolisen
vesillelaskupaikan jälkeen
koski jatkuu vielä. Koski
on paikoin kivinen ja
se täytyy laskea
huolellisesti tai
kanoottia voi
joutua uittamaan.

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

ORIMATTILA

Tönnönkoski

Luumyllynkoski

Hevoskoski

Orimattilan
kaupungin
vaihde:
p. 03 888111

Tönnönkosken ohitus
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Hevoskoski
ja Hakankoski
Hevoskoski on
vähän veden aikaan
suht’ kivinen, mutta
laskettavissa muovikanootilla. Noin kahden kilometrin
päässä seuraa Hakankoski, joka
lasketaan oikeaa laitaa myöden.
Kissakoski
Kissakoski on lyhyt ja kivinen, eikä sitä
ole mahdollista meloa, vaan sitä on ohitettava maitse. Kunnioitathan paikallisten
asukkaiden kotirauhaa!
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Pukkilassa kartalla:
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joen jälkeen matka jatkuu tasaisena aina Napionkoskelle saakka,
Kanteleenjärvi
koski on melottavissa oikeaa laitaa
myöden.

Savijoki

PUKKILA

Naarkoski

Naarkoski on laskukelvoton padottu
koski. Vesillelaskupaikka löytyy suvannosta joen länsirannalta. Naarkosken kalatie
valmistui 2003. Kalateiden rakentaminen
Porvoonjoen padottuihin koskiin on
tärkeää, jotta vaelluskalat pystyvät taas
nousemaan mereltä jokeen kutemaan.

Napionkoski

Savijoen kota

Naarkoski
Myllykoski
Syvänojankoski
Kivikoski

Myllykoski, Syvänojankoski,
Kivikoski ja Haudankoski

Haudankoski
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Naarkosken jälkeen Porvoonjoella alkaa
vilkas koskijakso, jossa Myllykoski,
Syvänojankoski (Roipionkoski), Kivikoski ja Haudankoski seuraavat
toisiaan. Myllykoski on erittäin
vaativa laskettava, on ehdottoman
suositeltavaa kiertää koski maitse,
rantautuminen tapahtuu joen
itärannalle. Syvänojankoski on
vaativa ja erittäin kivinen.
Rantautuminen tapahtuu
ennen siltaa ja ohitus itärantaa
pitkin tien kautta. Kivikoski ja
Haudankoski on melottavissa
muovikanooteilla.
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Syvänojankoski

Hiidenkirnut

Kirnukalliot

Kirnukalliot

Askolan kuuluisa hiidenkirnuesiintymä on aivan Porvoonjoen
tuntumassa. Melontareitillä on
rantautumispaikka Hiidenkirnujen kohdalla joen länsirannalla.

Ilmarinkoski
Piurunjoki

Hiirkoski
Everstinkoski
Palveluita, nähtävyyksiä
ja muuta hyödyllistä
Askolassa kartalla:

Valkamaankoski
Rantasenkoski
Onkimaankoski
Takajärvi
Etujärvi

ASKOLA

Onkimaankoski

Onkimaankoski on melottavissa,
mutta kivien kanssa on oltava
vähän veden aikaan tarkkana.
Kosken suvannossa, joen länsirannalla, on YKSITYISKÄYTÖSSÄ oleva grillikatos joka EI ole melojien .käytettävissä

Hiirkoski

Hiirkosken kohdalla nousee kallio jylhänä
korkeuksiin joen itärannalla. Koski on
erittäin vaativa melottava, kiertomahdollisuus on joen länsirannan kautta. Ethän
häiritse paikallisten asukkaiden kotirauhaa!

Vakkolankoski

vi

Vakkolankoski
Putaankoski
Monninkylä

Vakkolankoski on padottu ja laskukelvoton. Rantautuminen ennen koskea
tapahtuu joen itäranVakkolankosken ohitus
nalle, josta kantopolku
kulkee vanhan sillan yli
edelleen kevyeen liikenteen väylää pitkin alas
suvantoon joen länsirannalle. Noudata
kantopolkua, asukkaiden
pihojen poikki oikaisu on
kielletty!
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Henttalankoski

ki

Henttalankoski

Kerkkoo
Kerko

Kioski & Kahvila
Pumppaamo

Kokeneille melojille noin
500 m pitkä Henttalankoski on haasteellinen
ja mielenkiintoinen melottava, mutta aloittelijoiden kannattaa kiertää koski maitse. Ohitusmahdollisuus joen itärantaa kulkevaa maantietä pitkin. Vesillelaskupaikka on Tukkilan-Anttilan sillan luona, missä on
laituri helpottamassa vesillelaskua.

https://www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi/pumppaamo

Strömsberginkoski

Strömsberg

Strömsbergin koski on padottu,
ohitusmahdollisuus joen
länsi-/pohjoispuolitse. Vesillelaskupaikalla kosken alapuolella on
grillauspaikka ja puucee. Strömsbergin padon ohitse valmistui
vuonna 2000 Suomen suurin
luonnonmukainen kalatie.

Melontareitti päättyy
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PORVOO
BORGÅ

Porvoon vanhaan
kaupunkiin, vanhan
sillan jälkeiselle
laiturille. Lähistöllä
lukuisia nähtävyyksiä, lisätietoja
www.porvoo.fi
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