
Kymijoki, Pernoonhaara 
Melontareitti/Canoeing trail

INKEROINEN, KOUVOLA – KORKEAKOsKI, KOtKA

1 – 2 PäIVää/dAys

34 KM

KEsKIVAAtIVA/MEdIUM – VAAtIVA/dEMANdING
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Kymijoki, Pernoonhaara  
Melontareitti/Canoeing trail

Vaihtelevassa maisemassa kulkeva ja 
tasaisesti virtaava Kymijoki kuljettaa melojaa 
metsän keskellä ja avoimien peltoaukeiden 
ohi. Vesi virtaa pääosin verkkaasti ja kanootti 
kulkee kuin itsekseen, mutta välillä matkan 
varrella on myös vauhdikkaampia koskia.

Running smoothly in a landscape with 
variety, Kymijoki takes the canoeist through 
forests and open fields. The water mainly 
flows at a leisurely pace, and the canoe 
moves along almost by itself. Along the 
way there are also some faster rapids.

ALOItUs

Inkeroinen, lauttatien päässä oleva 
veneenlaskuramppi 
Heikkiläntie 27, 46900 Kouvola 
N60 41.387 E26 49.946

KEsKIVAAtIVA-VAAtIVA

Reitti sopii kaikentasoisille melojille, 
myös perheille ja aloittelijoille. Reitillä on 
useampia melontakokemusta edellyttä-
vää koskea. Ne voidaan kuitenkin ohittaa 
kantamalla kanootti pahimman osuuden 
ohitse. Rantautumispaikat ovat hyväkun-
toisia ja niiltä on helppoa nousta maihin. 
Reitillä täytyy olla omat eväät mukana ja 
niitä voi nauttia matkan varren tulente-
kopaikoilla.

34 KM

Noin 34 km jokimelontaa 

1–2 PäIVää

Kokenut meloja kulkee reitin päivässä. 
Jos aiot nautiskella joki- ja järviluonnos-
ta, melonnasta sekä kauniista maisemis-
ta, varaa aikaa vielä toinen päivä.

stARt

Inkeroinen, slipway  
at the end of the ferryboat road 
Heikkiläntie 27, 46900 Kouvola 
N60 41.387 E26 49.946

MEdIUM-dEMANdING

The trail is also suitable for families and 
beginners. Depending on the water situation 
the trail has several rapids that require cano-
eing experience. These rapids can be passed 
by carrying canoes. The landing spots are in 
good condition and easy to use. You must have 
your own lunch on the trail. It can be enjoyed 
at the campfire sites along the way.

34 KM

Approximately 34 km of river canoeing 

1–2 dAys

An experienced canoeist can go through the 
trail in one day. If you want enjoy the nature 
of the river, canoeing and beautiful views, you 
can set another day for the trail. Reserve your 
accommodation beforehand.

MELONtAEtAPIt

Inkeroinen – Huhdanniemen laavu 3,9 km
Huhdanniemi – Susikosken laavu 6,2 km
Susikoski – Ahvion laavu 5,6 km
Ahvio – Kultaan laavu 5,2 km
Kultaa – Pernoo 4,3 km
Pernoo – Laajakosken uimaranta  5,4 km
Laajakoski – Korkeakoski  3,6 km

PARts Of CANOEING ROUtE

Inkeroinen – Huhdanniemi lean-to 3.9 km
Huhdanniemi – Susikoski lean-to 6.2 km
Susikoski – Ahvio lean-to 5.6 km
Ahvio – Kultaa lean-to 5.2 km
Kultaa – Pernoo lean-to 4.3 km
Pernoo – Laajakoski swimming place  5.4 km
Laajakoski – Korkeakoski  3.6 km
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KOsKILUOKItUs

Reittiin kuuluu seuraavat luokitetut kosket:

Martinkoski (Ahvio) I – I+ (II) tulvalla
Kotokoski (Ahvio) I – I+ (II) tulvalla
Kultaankoski I
Vääränkoski (Pernoo) I
Torminvirta (Pernoo) II+
Karkuuskoski (Pernoo) I
Ruhanväärä (Pernoo) I
Ruhankoski (Pernoo) I
Sittaränni (Pernoo) II+
Tukkiränni (Pernoo) III !!
Pykinkoski (Pernoo) I+ !

HUOM! Vedenkorkeus vaihtelee sateen ja vuoden-
aikojen mukaan. Jos vesi on korkealla, virtaama 
nopeutuu. Noudata turvaohjeita.

sCALE Of RIVER dIffICULty

The trail includes the following classified rapids:

Martinkoski (Ahvio) I – I+ (II) with flood
Kotokoski (Ahvio) I – I+ (II) with flood
Kultaankoski I
Vääränkoski (Pernoo) I
Torminvirta (Pernoo) II+
Karkuuskoski (Pernoo) I
Ruhanväärä (Pernoo) I
Ruhankoski (Pernoo) I
Sittaränni (Pernoo) II+
Tukkiränni (Pernoo) III !!
Pykinkoski (Pernoo) I+ !

NOtE! The water height varies with rain and the 
seasons. If the water is high, the flow will speed up. 
Follow the security instructions.

MELONtAREtKEt jA VäLINEVUOKRAUs

Erämys-Keisarinkosket Oy
Kumiveneretket, opastetut melontaretket
Puh. + 358 50 320 2559
www.eramys.fi

seikkailuviiKari Oy
Pihtojantie 31 A6, 46900 Inkeroinen
kari.niemi@seikkailuviikari.fi
www.seikkailuviikari.fi
Välinevuokrausta, kuljetuspalveluita, 
opastettuja retkiä

Seikkailuviikarilta voi lähteä oppaan kanssa melomaan 
tai vuokrata kanootin varusteineen. Myös kuljetus läh-
töpaikalle ja hakeminen sovitusta paikasta on mah-
dollista. He antavat turvaohjeet ja opastavat melon-
taan. Turvaohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Turvaohjeet omatoimiselle melojalle, ks sivu 14

CANOEING tOURs & EQUIPMENt RENtAL

Erämys-Keisarinkosket Oy
Rafting, guided tours
Puh. + 358 50 320 2559
www.eramys.fi

seikkailuviiKari Oy
Equipment rental, transport service, guided tours
Pihtojantie 31 A 6, 46900 Kouvola
Puh. +358 (0)500 862 862
www.seikkailuviikari.fi

From SeikkailuviiKari, you can go canoeing with a 
guide or rent a fully equipped canoe. Transport to the 
starting point and from the agreed ending point is also 
available. The guides will give you safety instructions 
and instruct you in how to canoe. The safety 
instructions must be followed without exception.

Safety instructions for independent canoeists:  
see page 14.
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MAjOItUs / ACCOMMOdAtION

Reitin varrella on useita maksuttomia 
laavuja ja tulipaikkoja melojien käyttöön. 
Majoituspalveluita reitin välittömässä 
läheisyydessä tarjoavat ainakin seuraavat 
yritykset: 

Anjalan Nuorisokeskus, Anjala
soluasuntoja, arkisin myös lounasruoka
Puh. 020 6158103
www.nuorisokeskusanjala.fi

Kymen Mökit, Huruksela
Mäntyniemi, Saranpää ja Saarimökki; 2-12 
henkilöä

Puh. 0400 765 103
www.kymenmokit.fi 

Hotelli Kantri, Inkeroinen
hotellihuoneita
Puh. (05) 317 1901
www.kantri.fi

Kimmo Koho, Huruksela
www.nettimokki.com/kotka/5347
Puh. 050 381 1396

Erämys-Keisarinkosket Oy, Kultaa
Vuokramökki 5 hlöä, vuokrasauna
Puh. 050 320 2559
www.eramys.fi

Koskihuvilat , Pernoonkosket
4 kpl kaikilla mukavuuksilla olevaa mökkiä
www.koskihuvilat.fi

Erämys-Keisarinkosket Oy, Korkeakoski
Kuninkaantien majatalo
Puh. 050 320 2559
www.eramys.fi

KALAstUs

Kymijoki on eteläisen Suomen merkittävin lohijoki, 
mutta sieltä voi pyytää myös monia muita saalislajeja. 
Melontareitin alueella erityisesti kuha on haluttu saa-
lis. Se kasvaa joessa nopeasti; todella isot yli viiden 
kilon kuhat ovat melko tavanomaista saalista. Myös 
väkivahva toutain ja pyyntikokoisena jokeen istutetta-
vat kirjolohet ovat mieleenpainuvia saaliskaloja.

Keski-Kymen kalastuskohdeyhdistys vastaa valta-
osalla melontareitistä kalastuksen järjestämisestä. Se 
myy kalastuslupia Ankkapurhan voimalaitokselta aina 
Ahvion koskien alle.

Lue lisää kalastusmahdollisuuksista   
www.keski-kymenerityiskalastusalue.fi/

fIsHING

Kymijoki is most important salmon river in South-
ern Finland. Many other species of fish can also be 
caught there. In the area of canoeing trail, zander 
is an especially desirable catch. It grows quickly in 
the river. The strong asp and rainbow trout, stocked 
in the river ready for fishing, are other impressive 
species. From the fishing area Association of Kes-
ki-Kymi, you can buy fishing licences for the area 
stretching from Ankkapurha power plant to under to 
Ahvionkoski rapid.

Read more about fishing opportunities
www.keski-kymenerityiskalastusalue.fi
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Kartat
Outdoorsfinland.fi-sivustolta löydät myös kattavat 
tiedot painetuista kartoista ja reittien jäljen GPS-
laitteeseesi. Sivustolla voit myös tarkastella reittejä ja 
reittien kohteita Google Mapsissa.

Outdoors Finlandin koko karttakokoelma
� Pyhtäänhaaran retkimelontareitti, Kymijoki
� Lohjanjärven pyöräily, Lohjanjärvi
� Mustijoen pyöräily- ja melontareitti, Mustijoki
� Porvoo-Helsinki merimelonta, Porvoo-Helsinki
� Salpapolku vaellusreitti, Virolahti-Miehikkälä-

Lappeenranta
� Tainionvirran melontareitti, Tainionvirta
� Vesijärven kierros pyöräilyreitti, Vesijärv
� Saimaan kierros -pyöräilykartat, Saimaa

Kartat
On the Outdoorsfinland.fi site you can 
also find comprehensive information on 
printed maps and track the trails on your 
GPS device. Through the site you can also 
view the trails and the destinations on Google Maps.

The entire map collection of Outdoors Finland
� Pyhtäänhaara canoeing trail, Kymijoki
� Lohjanjärvi cycling trail, Lohjanjärvi
� Mustijoki cycling and canoeing trail, Mustijoki
� Porvoo-Helsinki sea canoeing, Porvoo-Helsinki
� Salpapolku hiking trail, Virolahti-Miehikkälä-

Lappeenranta
� Tainionvirta canoeing trail, Tainionvirta
� Vesijärvi cycle tour, Vesijärvi
� Saimaa tour cycling maps, Saimaa

Melo, pyöräile ja vaella –  
www.outdoorsfinland.fi apunasi

Outdoors finland

Viralliselta Outdoorsfinland-retkeilysivustolta 
löydät Etelä-Suomen parhaat pyöräily-, vaellus- 
ja melontareitit sekä matkailupalvelut. Outdoors 
Finland –retkeilysivusto on tarkoitettu kaikille, 
jotka hakevat uutta tapaa viettää rentouttava ja 
virkistävä retkeily- ja ulkoilupäivä tai vaikkapa 
kokonainen retkeilyloma Suomessa.

On the official Outdoorsfinland web site you will 
find the best cycling, hiking and canoeing routes and 
tourist services in Southern Finland. The Outdoors 
Finland site is intended for all those who want to find 
a new way of spending a relaxing and refreshing day 
out or an entire hiking holiday in Finland.

facebook
Outdoors Finlandin Facebook-sivuilla voit seura-
ta ajankohtaista tietoa reiteistä ja jakaa kokemuksia 
kanssamatkaajien ja OF:n kanssa.

facebook
On the Facebook page of Outdoors Fin-
land, you can receive current information 
on the trails and share your experiences 
with OF and other travellers.

Mobiilisovellus
Seuraa reittiä älylaitteeltasi – Lataa mobiilisovel-
lus Outdoors Finland App Storesta ja Google 
Playsta!

Mobile application
Follow the trail on your smart mobile 
device – download the Outdoors Finland 
application from the App Store or from 
Google Play!

Canoe, cycle and hike – with the help 
of www.outdoorsfinland.com
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REITTISELOSTE

Inkeroinen – Huhdanniemen laavu   3,9 km 
Inkeroinen-Langinkoski reitti alkaa Inkeroisten taajamassa 
joen ylittävän sillan yläpuolella olevalta matonpesupaikal-
ta. Matonpesupaikan lisäksi palveluvarustukseen kuuluvat 
betoninen veneenlaskuluiska ja iso parkkialue. 

Parin kilometrin päässä lähtöpaikasta tulee ensimmäinen 
koski, Piirteenkoski. Kosken vasemmassa reunassa kulkee 
veneväylä, jota pitkin kulkee myös melontareitti. Normaa-
lilla vedellä Piirteenkosken voi laskea turvallisesti mistä 
kohdasta tahansa. Melontaetappi loppuu kosken alapuo-
lella olevalle Huhdanniemen laavulle.

Huhdanniemi – susikosken laavu 6,2 km 
Etappi alkaa Huhdanniemen laavulta ja jatkuu Susikosken 
yläpuolella olevalle laavulle. Etapin pituus on 6,2 km. Reit-
ti on pääosin maaseutumaisemaa halkovaa tasaista vir-
taa. Ainoa merkittävämpi virtakohta on Tiirankari, jossa on 
veneväylä. Reitillä on muutamia suuria saaria joiden kiertä-
miseksi meloja voi valita haluamansa reitin.

susikoski – Ahvion laavu 5,6 km 
Susikosken laavulta alkava etappi jatkuu alavirtaan 5,6 
km päätyen Ahvionkoskien niskalla olevalle taukopaikal-
le. Reitin ensimmäinen koski on Susikoski. Koskessa ei ole 
käytännössä kuohuvia osuuksia, vaan koko alue on pyör-
teilevää, nopeampaa virtaa. Reilun kilometrin päässä Susi-
koskelta tulee seuraavat virtapaikat. Tervavuolle ja Risto-
lanvuolle ovat samankaltaisia nopeammin virtaavia mutta 
tasaisia virtapaikkoja. Molemmissa kohteissa on selvät las-
kulinjat. Loppumatka etapista on maaseutumaisemaa hal-
kovaa tasaista ja hidasvirtaista suvantoaluetta. 

Ahvio – Kultaan laavu 5,2 km 
Varsinainen melontareitti on linjattu Keskikoskea pitkin, 
mutta melontareitin voi valita toisinkin. Koskialueen ylä-
osalla on lukuisia suuria saaria, joiden välistä voi meloa 
mistä tahansa. Virtausoloiltaan kaikki saarten väliset rei-
tit ovat melko samankaltaisia. Virtaus on tasaista, eikä 
kuohuvia koskia ole kuin vasta aivan koskijakson alaosal-
la. Vasemman puoleinen Martinkoski on se reitti, jos-
sa melontareitti ensisijaisesti kulkee. Koskessa on korkei-
ta aaltoja, jotka edellyttävät avokanootilta suojapeitteitä 
sekä kunnollisia kellukkeita. Viereisessä Kotokoskessa aal-
lot eivät kasva yhtä suureksi, joten se soveltuu paremmin 
avokanootilla laskettavaksi. Molemmat kosket pystytään 
ohittamaan maitse kanoottia kantamalla. Kantomatkaa 
tulee n. 100 m. Melojan on hyvä tutustua koskeen etukä-
teen, sillä olosuhteet saattavat vaikeutua, kun vedenkor-
keudet muuttuvat. Kuvaan merkityt laskureitit ovat ohjeel-
lisia, eivät lopullisia totuuksia.

Ahvionkoskien jälkeen meloja seuraa joen pääuomaa, jota 
melomalla pari km päästään Kultaankoskelle. Kultaa on 
suuri koskialue, jossa kuitenkin pudotuskorkeus on vaati-
maton. Seuraten vasenta rantaa retkimeloja pääsee hel-
posti ja turvallisesti ohittamaan kosken ainoan koskikön-
kään. Jos meloja arastelee laskea kovemmassa virrassa, 
kanootin voi kantaa kosken ohitse joen vasenta reunaa.  
Oikean puolen rannat ovat huonokulkuisia kanootin kan-
tamiseen.

ROUTE DESCRIPTION

Inkeroinen – Huhdanniemi lean-to  3.9 km 
The trail starts at Inkeroinen from a carpet washing point 
with a concrete slipway and a parking space. The broad, 
smoothly running river takes the canoeists to the first rap-
ids (Piirteenkoski), passed along the boat route on the 
left. The Huhdanniemi lean-to is below the rapids.

Huhdanniemi – susikoski lean-to  6.2 km 
The trail continues through the countryside, and the riv-
er still runs smoothly. The only stronger flow is Tiiranka-
ri, which has a boat channel. The islands can be passed 
wherever you want. This leg ends at the lean-to above 
Susikoski. 

susikoski lean-to – Kuovinkallio lean-to  5.6 km 
At Susikoski, the flow is quicker and more turbulent. 
The next strong flows are a little more than 1 km away. 
Towards the end of this leg are the quicker Tervavuolle 
and Ristolanvuolle, both with clear rafting lines. For the 
rest of the way, the river runs smoothly through the coun-
tryside. The leg ends at the neck of Ahvionkoski. 

Ahvio – Kultaa lean-to  5,2 km 
From the Ahvionkoski lean-to, the trail goes between the 
islands towards Ahvionkoski rapids. At Ahvionkoski rap-
ids, the canoeing route goes along Martinkoski rapid on 
the left. You must become familiar with the rapids before-
hand here. As the water height varies, the conditions may 
become more difficult. The rapids can be passed by car-
rying the canoe on land, along the route on the left. The 
carrying distance is approximately 100 m. There are high 
waves in the rapids, and open canoes must have protec-
tive covering and pontoons. The waves of the adjacent 
Kotokoski are more suited for open canoes. The rafting 
lines marked in the illustration are indicative.

After Ahvionkoski, you must choose whether to take 
the main stream or the Piuhainhaara branch. Piuhain-
haara flows briskly, but is narrower and more meandering. 
The main stream is easier for reaching the Kultaa lean-
to. Before the lean-to is Kultaankoski. The drop height of 
the large rapids area is slight. It is easiest to pass the only 
strong flow in the rapids by following the left-hand side. 
On the left there are also places where the canoe can be 
carried past the rapids. The right-hand side is not suitable 
for carrying.
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Kuva: Kultaankosken laskulinjat /the canoeing lines of Kultaa

Kuva: Ahvionkosken laskulinjat / the canoeing lines of Ahvio

Kokeneen melojan 
laskureitti

Aloittelevan melojan 
laskureitti

Kosket ohittava 
kantoreitti

Vaarallinen paikka✖ ✖

The canoeing lines of 
experienced whitewater 
canoeists

The canoeing lines of  
less-skilled canoeists

The carrying lines

Dangerous place
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Kultaa – Pernoonkosket (sittaränni)   4,3 km 
Kultaan koskilta alkaa Kymijoen erämaisin melontaetappi. 
Alkumatkasta joki on leveää ja hidasvirtaista kunnes 3 kilo-
metrin melomisen jälkeen saavutaan Pernoonkoskien

niskalle. Pernoon kosket ovat kolmiportainen koskijakso, 
joka pitää sisällään hyvin monipuoliset melontamahdolli-
suudet. Kosket on luokiteltu vaikeusluokkaan I - III. Kaikista 
koskiportaista löytyy selvät melontareitit myös retkimelojil-
le. Kaikki koskiportaat pystytään ohittamaan myös kanoot-
tia kantaen. Melontaetappi päättyy Sittarännin alapuolelle, 
jossa on taukokatos. 

ylin koskiporras (torminvirta, Vääränkoski) 
Ylimmäinen koski eli Myllykoski haarautuu kahteen pääuo-
maan ja sen pudotuskorkeus on n.1,4m. Oikealla kumi-
see vesimäärältään ehkä suurin ja koskimelojille se mielen-
kiintoisin eli Torminvirta (1,4m / 150m / II+). Avokanootil-
la mahdollinen laskulinja kulkee keskellä koskea. Melojan 
kannattaa seurata niskalla olevaa kosken nielua. Vasem-
malla ja oikealla reunalla on stoppareita ja kaatuvia / kaata-
via aaltoja. Koski on avokanootille haastava, onnistunees-
sakin laskussa tulee todennäköisesti jonkin verran vettä 
sisälle ja kanootti muuttuu epävakaaksi. Kokenut koskime-
loja selviää kyllä etenkin jos kanootissa on aukkopeitot ja 
kunnolliset kellukkeet. Kosken ohittava kantoreitti kulkee 
Torminvirran vieressä olevan kivipadon ylitse.

Itäinen haara eli Vääränkoski on noin 400m pitkä koskime-
lojalle helppo koski. Avokanootilla laskulinja kulkee keskel-
lä uomaa pintakiviä väistellen.

Melojan on hyvä tutustua etukäteen koskeen, sillä olosuh-
teet saattavat vaikeutua, kun vedenkorkeudet muuttuvat. 
Kuvaan merkityt laskureitit ovat ohjeellisia, eivät lopullisia 
totuuksia.

Keskimmäinen koskiporras  
(Ruhankoski, Ruhanväärä, Karkuuskoski) 
Keskimmäinen porras käsittää kolme koskea; Karkuuskos-
ken, Ruhankosken  ja Ruhanväärän.  Pudotusta koskissa on 
n.0,8m ja pituutta 100–150m. Virtaamaltaan suurin ja myös 
suuriaaltoisin on länsirantaa seuraileva Karkuuskoski, jos-
sa on yksi surffattava aalto. Juuri pinnan alla oleva hanka-
la kivi heti alavirrasta voi hankaloittaa tämän kosken las-
kua. Avokanootilla melovalle Karkuuskosken laskulinja kul-
kee isoimpien aaltojen vasemmalta puolelta. Ruhankosken 
ja Ruhanväärän laskulinjat voi valita vapaasti, pintakiviä ja 
pinnan alaisia kiviä väistellen. Yksityiskohtaisempia ohjei-
ta ei kannata laatia, koska linjat muuttuvat vesitilanteen 
mukaan. Mitään erityisen hankalaa tai vaarallista ei ole vas-
tassa. Melojan on kuitenkin hyvä tutustua etukäteen kos-
keen, sillä olosuhteet saattavat vaikeutua, kun vedenkor-
keudet muuttuvat. Kuvaan merkityt laskureitit ovat ohjeel-
lisia, eivät lopullisia totuuksia.

Kultaa – Pernoonkosket (sittaränni)   4.3 km 
The Kultaa rapids mark the beginning of the most rural 
canoeing route on the River Kymijoki. The river starts out 
wide and with a slow current, but 3km of canoeing takes 
you to the neck of the Pernoonkosket rapids.

They comprise a three-level rapids section with extreme-
ly diverse opportunities for canoeing. The rapids are clas-
sified in difficulty classes I−III. All levels of the rapids also 
offer clear canoeing routes for leisurely canoeists. All lev-
els of the rapids can also be passed by carrying your 
canoe. The canoeing route ends below Sittaränni, where 
you can take a break at a shelter.   

Highest rapids level (torminvirta, Vääränkoski) 
The highest rapids, Myllykoski, divide into two main 
stream beds and have a drop height of some 1.4m. On 
the right roars the Torminvirta stream (1.4m/150m/II+), 
which potentially has the greatest amount of water and 
is most interesting for whitewater canoeists, For open 
canoes, the best canoeing line runs through the middle 
of the rapids. Canoeists are advised to follow the neck of 
the rapids. On the left and right flanks, there are stoppers 
and falling waves. These particular rapids are challeng-
ing for open canoes, as some water will probably enter 
the canoe even during a successful run, making it unsta-
ble. However, experienced canoeists should be fine if the 
canoe is equipped with decks and proper floats. You can 
carry your canoe past the rapids over the rock dam locat-
ed next to Torminvirta.

The eastern branch, Vääränkoski, is some 400 metres 
long and easy for whitewater canoeists. For open canoes, 
the canoeing line runs through the middle of the stream 
bed, where surface rocks should be avoided.

Canoeists are advised to familiarise themselves with the 
rapids in advance, as conditions may become more dif-
ficult than anticipated due to changes in the water lev-
el. The canoeing lines shown in the image are indicative 
only.

Middle rapids level (Ruhankoski, Ruhanväärä,  
Karkuuskoski) 
The mid-level comprises three rapids: Karkuuskoski, 
Ruhankoski and Ruhanväärä.  They are 100−150 metres 
in length, with a drop of approximately 0.8m. Follow-
ing the contours of the western bank, Karkuuskoski has 
the greatest discharge and biggest waves, one of which 
is surfable. A rock just under the surface immediately 
downstream may make canoeing more difficult. For those 
using an open canoe, the canoeing line of Karkuusko-
ski runs left of the highest waves. The canoeing lines 
of Ruhankoski and Ruhanväärä can be selected free-
ly, though surface rocks and those just under the surface 
should be avoided. It is not worthwhile to give any more 
detailed instructions, as lines change with the water situ-
ation. This route features nothing particularly difficult or 
dangerous. However, canoeists are advised to familiarise 
themselves with the rapids in advance, as conditions may 
become more difficult than anticipated due to changes 
in the water level. The canoeing lines shown in the image 
are indicative only.
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Kuva: Pernoon ylimmän koskiportaan laskulinjat /  the canoeing lines of highest rapids level

Kuva: Pernoon keskimmäisen koskiportaan laskulinjat  / the canoeing lines of middle rapids level

Kokeneen melojan 
laskureitti

Aloittelevan melojan 
laskureitti

Kosket ohittava 
kantoreitti

Vaarallinen paikka✖ ✖

The canoeing lines of 
experienced whitewater 
canoeists

The canoeing lines of  
less-skilled canoeists

The carrying lines

Dangerous place
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Alin koskiporras (sittaränni, tukkiränni, Pykinkoski) 
Alimmat kosket ovat nimeltään Sittaränni, Tukkiränni ja 
Pykinkoski. Sittaränni(1,3m / 200m / II+) vasemmalla tar-
joaa freestyle melojille parhaimmat alueet. Heti niskalla 
oikean rannan tuntumassa on stoppari, Kinkkubingo. Kes-
kellä koskea on reilun kokoinen, mutta matala stoppari. 

Tukkiränni virtaa keskimmäisenä käsittäen pitkän niskavir-
ran ja suuren hevosenkenkäpohjastopparin ja on todel-
la vaarallinen ainakin taitamattomalle. Vasemmasta reu-
nasta pääsee kajakillakin läpi jollakin vedenkorkeudella, 
mutta keskeltä ei kannata yrittää. Sinne ei siis ole mene-
mistä. Stoppariin on mahdollista joutua myös oikealla ole-
vaa Pykinkoskea melottaessa. Pykinkoskesta erkanee vielä 
oikealle pieni Raakinkoski jota voi laskea, mutta ajolinja on 
valittava niin että väistää suuret kivet joihin virta törmää.

Avokanootilla melovalle nämä kosket ovat vaativin ja vaa-
rallisin osa Pernoon koskia.  

Sittarännin voi koskimelontataitoinen laskea, mutta lasku-
linjalla on syytä pysyä. Laskulinja kulkee aivan kosken oike-
aa reunaa. Pykinkoskessa pitää osata lukea koskea ja varoa 
joutumasta oikeaan haaraan (Raakinkoski) ja lopussa pitää 
väistää Tukkirännin stoppari oikealta puolelta. On suositel-
tavaa, että nämä kosket jätetään avokanootilla laskemat-
ta ja tyydytään ihailemaan koskea vain rannalta. Mikäli kui-
tenkin päädytään laskemaan nämä kosket on melojan hyvä 
tutustua etukäteen koskeen, sillä olosuhteet saattavat vai-
keutua kun vedenkorkeudet muuttuvat. Kuvaan merkityt 
laskureitit ovat ohjeellisia, eivät lopullisia totuuksia.

Pernoo – Laajakosken uimaranta      5,4 km 
Pernoon koskien alapuolella on sorapohjainen laskuramp-
pi, josta alkaa Laajakosken uimarannalle päättyvä melon-
taetappi. Tämän etapin alkuun voi ja kannattaa liittää lyhyt 
katseluhetki viereiseltä harjulta, josta avautuu hieno kos-
kinäkymä Pernoonkoskiin. Itse melontaetappi alkaa koh-
tuullisesti virtaavana leveänä jokena ja jatkuu tämän jäl-
keen useamman kilometrin mittaisena pitkänä hidasvirtai-
sena suorana, Pitkä Kyminä. Pitkä Kymin varrelle sijoittuu 
Laajakosken järvi, joka on tunnettu lintuvesi. Muutoin tämä 
etappi on maisemaltaan aika tasapaksua pajuttunutta joki-
vartta. Etapin lopussa on piskuinen mutta kaunis Laajakos-
ki. Koskessa on tasainen kalliopohja ja se on helppo las-
kettavaksi. Etappi päättyy Laajakosken uimarannalle, joka 
on lähinnä pelkkä jaloittelupaikka, sillä siellä  ole palvelu-
rakenteita.

Lowest rapids level (sittaränni, tukkiränni, Pykinkoski) 
The lowest rapids are called Sittaränni, Tukkiränni and 
Pykinkoski. Sittaränni (1.3 m/200m/II+) on the left offers 
the best areas for freestyle canoeists. Right at the neck 
near the right bank is a stopper, Kinkkubingo. In the mid-
dle, there is a stopper of a fair size but it is low. 

Tukkiränni flows in the middle, including a long neck flow 
and a large horseshoe stopper and is very dangerous at 
least for less-skilled canoeists. On the left bank it is pos-
sible to get through even in a kayak at some levels of 
water, but it is not worth attempting through the mid-
dle. Don’t go there. It is also possible to experience a 
stopper when canoeing Pykinkoski, which is on the right. 
From Pykinkoski, the little Raakinkoski branches off to the 
right, which can be canoed but the canoeing line must be 
selected in order to avoid the large rocks against which 
the current collides.

For those in open canoes, these rapids are the most 
demanding and dangerous part of the Pernoon rapids.  

Experienced whitewater canoeists can descend Sittarän-
ni, but must keep to the correct canoeing line. The line 
runs close to the right bank of the rapids. On Pykinkos-
ki, you must be able to read the rapids and take care on 
the right fork (Raakinkoski) and, at the end, you should 
avoid the Tukkiränni stopper by passing it on the right 
side. It is recommended that these rapids not be canoed 
in an open canoe and be merely admired from the shore. 
If, however, you decide to try them, familiarise yourself 
with them in advance, as conditions may become more 
difficult than anticipated due to changes in the water lev-
el. The canoeing lines shown in the image are indicative 
only. 

Pernoo–Laajakoski beach           5.4km 
At the bottom of the Pernoo rapids is a gravel-bed-
ded ramp, the start of the canoeing stage to Laajakos-
ki beach. At the beginning of this stage, it is worth tak-
ing a short moment to take a look from the neighbour-
ing ridge, which boasts a fine view over the Pernoo rap-
ids. The stage begins as a moderately flowing wide riv-
er, and then continues for several kilometres as a long 
straight slow-flowing section, Pitkä Kymi. Beside Pitkä 
Kymi is Laajakoski Lake, which is known for its bird life. 
Otherwise, in terms of scenery this stage is a rather dull, 
willowed stretch of river. At the end of the stage are the 
small but beautiful Laajakoski rapids. These rapids have a 
flat rocky bed and are easy to negotiate. The stage ends 
at Laajakoski beach, which is mainly just a place to stretch 
your legs as there are no services there.
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Laajakoski – Korkeakosken vml.   3,6 km 
Laajakoskelta alkaa Inkeroinen - Korkeakoski reitin lyhin 
etappi. Sen pituus on vain 3,6 km. Alkumatkasta etappi 
on luonteeltaan hitaasti virtaavaa leveää jokea. Noin kah-
den kilometrin kuluttua Pernoonhaara erkanee kahdek-
si jokisuuhaaraksi, Korkeakoskenhaaraksi ja Koivukosken-
haaraksi. Koivukoskenhaaran ja Korkeakoskenhaaran haa-
rautumiskohdassa tehdään tiukka, lähes 180 asteen kään-
nös vasempaan, jotta päästään Korkeakoskenhaaraan. Täs-
sä vaiheessa joki muuttuu selkeästi kapeammaksi ja virtaus 
voimistuu. Tämä haara on voimakkaammasta virtaamasta 
huolimatta helppo melottava. Aivan etapin lopussa meloja 
saapuu Osolankosken yli rakennetulle rautatiesillalle. Reitti 
loppuu juuri ennen siltaa joen vasemmalla rannalla olevalle 
matonpesupaikalle. 

Laajakoski–Korkeakoski   3.6km 
At Laajakoski, the shortest stage between Inkeroin-
en and Korkeakoski begins. It is only 3.6km long. At the 
beginning, the stage comprises a slowly flowing wide riv-
er. After about two kilometres, Pernoonhaara splits into 
two branches, Korkeakoskenhaara and Koivukosken-
haara. At the branching point of Koivukoskenhaara and 
Korkeakoskenhaara, there is a tight left turn of almost 
180° to get onto Korkeakoskenhaara. At this stage, the 
river becomes much narrower and the current speeds 
up. In spite of its strong current, this branch is easy to 
canoe. Right at the end of the stage, you will reach a rail-
way bridge built over Osolankoski rapids. The route ends 
just before the bridge at a rug washing site on the left 
bank of the river. 

Kuva: Pernoon alimman koskiportaan laskulinjat / the canoeing lines of lowest rapids level

✖
✖ ✖

Kokeneen melojan 
laskureitti

Aloittelevan melojan 
laskureitti

Kosket ohittava 
kantoreitti

Vaarallinen paikka✖ ✖

The canoeing lines of 
experienced whitewater 
canoeists

The canoeing lines of  
less-skilled canoeists

The carrying lines

Dangerous place
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1 Seuraa reittiä älylaitteeltasi  
– Lataa mobiilisovellus  
Outdoors finland  
App Storesta ja Google Playsta!

Reitin lähtöpiste/Starting point Inkeroisten lauttaranta 
parkkipaikka, veneelaskuluiska/parking, launching place

Nuorisokeskus Anjala, huonemajoitus/accommodation in rooms 
Puh. +358 20 615 8103

Hotelli Kantri/Hotel Kantri 
Päätie 21, 46900 Inkeroinen Puh. +358 5 317 1901

Piirteenkoski rapid

Huhdaniemen laavu/Huhdanniemi lean-to 
laavu, tulipaikka, käymälä/lean-to, campfire site, toilet

Vuokramökki/Rental hut 
Kimmo Koho Puh. +358 50 381 1396

Tiirankari virtapaikka/current area

Susikoski rapid

Susikosken laavu/Susikoski lean-to 
laavu, tulipaikka, käymälä/lean-to, campfire site, toilet

Susikosken kauppakahvio/Susikoski cafe and retail store 
Puh. +358 5 367 5131

Vuokramökki/Rental hut 
Kymen mökit Puh. +358 400 765 103

Ristolanvuolle current area

Tervavuolle current area

Kuovinkallion laavu/Kuovinkallio lean-to 
laavu, tulipaikka, käymälä, laituri/lean-to, campfire site, toilet

Kuovinkallion näköalapaikka/Kuovinkallio vantage point

Päijänteenkoski rapid

Martinkoski rapid, Kotokoski rapid
12
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2

Kultaankosket/Kultaankoski rapids

Kultaan laavu/Kultaa lean-to 
laavu, tulipaikka, käymälä/lean-to, campfire site, toilet

Vuokramökki/Rental hut 
Erämys-Keisarinkosket Puh. +358 50 320 2559 www.eramys.fi

Vuokramökki/Rental hut 
Marko Raatikainen Puh. +358 500 703 155

Torminvirta rapid

Vääränkoski rapid

Vuokramökkejä/Rental huts 
Lassi Vanhala +358 44 547 6636

Vuokramökkejä/Rental huts 
Koskihuvilat +358 44 293 3188

Karkuuskoski, Ruhankoski ja Ruhanväärä rapids

Sittaränni, Tukkiränni ja Pykinkoski rapids

Pernoon laavu / Pernoo lean-to 
laavu, veneenlaskuluiska/lean-to, launching place

Laajakosken uimaranta / Laajakoski swimming place

Reitin päätepiste / end of trail 
mattolaituri, parkkipaikka / parking

Korkeakosken kalastuskievari  
Kymijoentie 55, +358 40 732 8080

Kuninkaantien majatalo /Kuninkaantie hostel 
Kierikkalankatu 30, +358 50 320 2559



turvallisuus

yLEIsIä OHjEItA

� Älä lähde melontaretkelle yksin tai kertomatta 
kenellekään

� Varmista että osaat lukea karttaa ja 
karttamerkintöjä

� Harjoittele pelastautumistekniikoita, vähintään 
paripalastautumista

� Pidä aina matkapuhelin vesitiiviisti pakattuna 
melontaliivin taskussa

� Talleta puhelimesi pikavalintaan hätänumero
� Huolehdi että sinulla on ajantasainen 

sääennuste

� Huolehdi että sinulla on oikeat ja riittävät 
varusteet

� Älä melo alkoholin tai muiden päihteiden 
vaikutuksen alaisena

sää ja melonta
Varaudu sään muutoksiin. Myrsky, sumu, huono 
näkyvyys, pimeys tai äkillinen helle yllättävät 
nopeasti ja vaikeuttavat melontaa. Jos sää 
huononee, mieti onko reittiä mahdollista muuttaa 
turvallisemmaksi , kannattaako jatkaa vai palata 
takaisin.

Suhteuta reitin valinta taitoihisi ja varusteisiisi. 
Pakkaa kaikki kastuva vedenpitävästi ja suojaa 
etenkin makuupussisi. Käytä laadukkaita varusteita 
ja huolehdi että ne ovat ehjiä retkelle lähdettäessä. 
Varmista myös, että osaat käyttää kaikkia 
varusteita.

Varaa mukaan riittävästi ruokaa ja juomaa, 
vähintään yhdeksi ylimääräiseksi päiväksi. Huomioi 
että lämpöisellä kelillä elintarvikkeet pilaantuvat 
nopeammin.

HätätILANtEEssA

Yleinen hätänumero on 112
Eksyessäsi selvitä olinpaikkasi ennen kuin jatkat 
matkaa. Jos et ole varma olinpaikastasi, palaa 
takaisin sinne missä viimeksi olit varma sijainnistasi.

Jos kaadut, pelastaudu ensisijaisesti kanoottiin tai 
lähimpään rantaan. Vaihda kuivat vaatteet päälle, 
jottet kylmety. Jos tilanne on vakava, soita yleiseen 
hätänumeroon.

safety

GENERAL INstRUCtIONs

� Do not go on a canoeing trip alone or without 
telling anyone

� Make sure you know how to read the map and 
map signs

� Practice survival techniques, at least couples 
survival skills

� Always keep your mobile in a waterproof bag in 
your canoeing vest pocket

� Save the emergency number as a speed dial entry
� Make sure that you always have an up-to-date 

weather forecast

� Make sure that you have appropriate and sufficient 
equipment

� Do not canoe under the influence of alcohol or any 
other drugs

weather and canoeing
Prepare yourself for possible weather changes. 
Storm, fog, bad visibility, darkness and sudden heat 
can surprise suddenly and make canoeing harder. If 
the weather gets hard, consider whether you could 
change your route to make it safer, whether it is worth 
continuing or whether you should turn back.

Choose your route based on your skills and 
equipment. Pack all things than can get wet in 
waterproof containers, covering particularly you 
sleeping bag. Use high-quality equipment and make 
sure that it is intact when you are starting your trip. 
Also ensure that you know how to use all equipment.

Take enough food and drink with you, at least for one 
extra day. Note that food spoils more quickly in hot 
weather.

IN AN EMERGENCy

General emergency number 112
If you get lost, always find out your whereabouts 
before continuing your journey. If your are not entirely 
sure about your location, return to the previous 
location where you were sure about where you were.

If you fall, you should return to the canoe or go to 
the nearest shore. Chance into dry clothes to avoid 
getting cold. If the situation is severe, call the general 
emergency number.

14



MELOjAN VARUstEEt

� Kajakki jossa on välilaipiot tai muut kellukkeet tai 
kanootti jossa riittävät kellukkeet

� Mela
� Melontaliivit jotka pidettävä päällä aina päällä 
� Merkinantopilli melontaliiveihin kiinnitettynä
� Kajakissa aukkopeite
� Säänmukaiset melontavarusteet
� Vaihtovaatteet vesitiiviisti pakattuna
� Matkapuhelin vesitiiviisti pakattuna 

melontaliivissä

� Tyhjennyspumppu
� Kompassi ja kartta
� Ensiapuvälineet
� Retkeilyvarusteet (teltta, makuupussi, 

tulentekovälineen yms)

Muita harkittavia varusteita
� Kypärä koskissa
� Kuiva- ja märkäpuku tarvittaessa
� Valkoinen valo jos melotaan pimeässä
� Varamela

RANtAUtUMINEN

Pitkään kanootissa istumisen jälkeen lihakset ovat 
jäykkiä ja märät rantakivet ovat liukkaita. Valitse 
rantautumispaikka huolella.

� Valitse rantautumispaikka joka on suojassa 
tuulelta

� Mielummin hiekkaranta tai matala laituri
� Kivikkoinen ranta kolhii kanoottia ja on liukas
� Rantautuminen on helpompaa jos voit kastella 

jalkasi rantautuessa

� Ole huolellinen ja varovainen noustessasi 
kanootista

� Vedä kanootti riittävän korkealle jotta se ei 
karkaa

 Älä kiirehdi tai hosu, tee kaikki rauhallisesti. 
Muista että melot omalla vastuullasi!

CANOEING EQUIPMENt

� A kajak with bulkheads or other pontoons or a canoe 
with a sufficient amount of pontoons 

� Paddle
� Canoeing vest, which must always be kept on and 

closet

� Spraydeck
� Canoeing equipment based on weather conditions
� A chance of clothes in a watertight bag
� Mobile phone in a watertight container in the pocket 

of canoeing vest

� Emtying pump
� Compass and map
� First aid supplies
� Camping equipment (tent, sleeping bag, fire making 

supplien etc)

Other required equipments
� A helmet for Rapids
� Dry or wet suit as required
� White light for canoeing in the dark
� Spare paddle

LANdING

After sitting in the kayak for a long time, muscles are 
tight, and the rocks on the shore are slippery. Choose 
the landing point carefully.

� Choose a landing point that is sheltered from wind 
� A sandy beach or low pier is preferable
� A reefy and stony shore dents the canoe and is 

slippery

� Landing is easier if you can get your feet wet
� Be focused and careful when getting out of the kajak 

or canoe.

� Pull the kajak sufficiently high after landing so that it 
cannot drift away 

Don’t rush, do anything in calm manner.
Remember, you canoeing in your own responsibility
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Kymijoki, Pernoonhaara 
Melontareitti/Canoeing trail 
Karttasivut/Map pages 1 – 2

Etäisyydet/destinations

Helsinki – Inkeroinen 143 km

Kotka – Inkeroinen 41 km

Kouvola – Inkeroinen 19 km

Lahti – Inkeroinen 83 km
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Lisätietoja seudusta  
www.kaakko135.fi
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Seuraa  
Kaakko135-ryhmää 

Tutustu myös muihin 
reittioppaisiimme! 
Check out our  
other route guides!

Kaakko135° matkailu
Matkailuneuvonta Kotka

puh. 040 135 6588

info@kaakko135.fi

www.kaakko135.fi

 

southeast135° tourism
Tourist Office

Tel. +358 40 135 6588

info@kaakko135.fi

www.southeast135.fi
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