Jongunjoen Melontareittiselostus 70 km
Matka

Kosken nimen jälkeen merkitty kosken
pituus/putouskorkeus ja koskiluokitus.

Jonkerijärvi hieno lähes 15 km pitkä erämaajärvi, jossa
runsaasti saaria. Useita mahdollisia melonnan
aloituspaikkoja. Järven koilliskolkassa Stolbovan rauhan
rajamerkki Jonkerin kivi. Kartta täältä: www.infokartta.fi/kainuu
Jonkerijärven aloituspaikka Kota, yöpymissuoja,
nuotiopaikka, kuivakäymälä, veneluiska, laituri ja
varasto-/polttopuusuojat sekä kanootin säilytystelineet. Huom!
Autojen pitkäaikainen pysäköinti mieluiten Lieksantien P-paikalla,
´ 0 km
koska aloituspaikka on ahdas ja vilkkaassa käytössä. Järveltä
lähdettäessä pohjapadon ja vanhan säännöstelypadon
virtauksista saa ensituntumaa koskiin. 70 km:n matkalla
Nurmijärven kylälle on n. 50 koski- ja virtapaikkaa..
0,4 km Siltakoski 70/1,0 m I
Siltakosken silta. Vanha aloituspaikka valtatien sillan vierellä
0,5 km vasemmalla. Suuri tielaitoksen pysäköintialue, kuivakäymälät,
nuotiopaikka ja jäteastia.
1 km

Myllykoski 150/1,5 m I. Kosken jälkeen reitti vasemmalle,
sitten oikealle ja taas vasemmalle.

Alannejärven tammi (uittoaikainen säännöstelypato).
Laskettava vasemmanpuoleisesta patoaukosta varoen
2,6 km
pohjalavaa, joka matalan veden aikana saattaa olla este
matkanteolle. Alanteen sahi.
2,9 km Vääräkoski 150/2 m I
Rajakoski 180/2 m I. Hyvin kivinen ja kaartaa voimakkaasti
3,5 km oikealle. Kalastuskunnan raja. Tästä eteenpäin Villin Pohjolan
kalastuslupa Saarivirralle saakka n. 50 km.

4 km

*

Kangaskoski 160/1,9 m I+. *Ennakkotarkastettava. Kosken
alkupäässä melkoinen putous, joka laskettavissa oikeasta
reunasta. Kosken jälkeen Pieni Kangasjärvellä reitti suoraan
etelään ja kaartaa lopussa oikealle. Pienen Kangasjärven
pohjoispäästä länteen metsäautotien päähän 300 m.

Välisahi 90/0,3 m I Kangasjärvi. Kangasjärven pohjoispäästä
länteen metsäautotien pää 200 m
Kangasjärven laavu järven eteläpäässä vasemmalla ennen
6 km tammea. Tulipaikka, laavu ja kuivakäymälä. Merkitty polku
levähdyspaikalta itään - metsäautotien pää 400 m.
Tammikoski 100/1,9 m I. Tammi (uittoaikainen
säännöstelypato) on laskettava vasemmanpuoleisesta aukosta.
6,5 km Patokynnys ja sen alapuolella olevat kivilohkareet voivat olla
esteenä matalan veden aikana. Koski on tammen jälkeen kivinen.
Patikointipolku Jonkerinsalon luonnonsuojelualueelle yli tammen.
5 km

*

7 km

8 km
9 km

Kalliokoski 550/7 m II. * Ennakkotarkastettava! Koski on
kivikkoinen ja kiivas. Tulvalla aukkopeite ja/tai lisäkellukkeet
välttämättömät. Ohitusreitti vasemmalla rannalla.
Jokipolvenkoski 750/6 m I. Vauhdikas, helppo ja lopussa
voimakkaasti oikealle kaartuva koski.
Suolakoski 140/2,2 m I. Kosken niskalla Peuranpolun
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kävelysilta ja lopussa keskellä kivi. Kosken alla oikealta
Suolajoki Jongunjokeen. Alasuvannosta länteen metsäautotie
550 m.
Siltakoski 600/3,2 m I. Siltakosken kotus 100 m ennen
kosken loppua vasemmalla. Kotus eli kaksi-puolinen laavu,
9,5 km
nuotiopaikka ja kuivakäymälä. Polku itään metsäautotien päähän
750 m.
10 km

Sahi 160/0,5 m I

11 km

Hiidenportin niskakoski 120/0,5 m I. Korkealla vedellä yhtenä
koskena Hiidenportin kanssa.

11 km

*

Hiidenportti 350/5 m II – II+ (Tulvalla). *
Ennakkotarkastettava! Kiivas ja alkumatkastaan jyrkkä
kalliokanjonissa kulkeva koski. Kävelysilta kosken yli. Ohitusreitti
oikealta rannalta joko ohi vaikeimman paikan tai koko kosken.
Kosken alla vasemmalla huollettu taukopaikka –nuotio. Sillalta
polku itään 600 m metsäautotielle.

12 km

Tuomikoski 250/1,2 m I

13 km

Raatteenkoski 200 + 350/5 m I. Alemman lopussa kiviä.

16 km

Siltakoski 250/1,8 m I. Kuhmo – Lieksa maantien silta ylittää
kosken. Teljon vesillelaskupaikka, oikealla, ruokailukatos,
nuotiopaikka, kuivakäymälä ja parkkialue.

Kainuun (Kuhmon) – Pohjois-Karjalan (Lieksan) raja juuri ennen
joessa olevaa pientä saarta.
Joki-Teljo, jokiuoma etuvasemmalla. Tästä eteenpäin siirrytään
18,5 km internetissä Lieksan kaupungin karttaosuuteen. Kartta täältä:
www.infokartta.fi/lieksa
18 km

19 km

Teljonvirta

19,5 km Teljokoski 150/1,5 m I
Pässipyörteenkoski 150/1,5 m I.

20 km

*

Ennakkotarkastettava.

puolen metrin putous, johon päävirta lähtee vasemmasta
* Alussa
reunasta ja sen jälkeen kivi oikeassa reunassa.

20,5 km

Ylempi Otroskoski 250/2 m I. Vasemmalle kaartava, hauska ja
vauhdikas koski.

21 km

Otroskoski 150/1,5 m I Kosken loppu kivikkoinen ja vähällä
vedellä kosken lopussa vain kapea kanootin mentävä väylä aivan
oikeassa reunassa! Otrosjoen autiotupa heti suvannossa
vasemmalla. Majoitustilaa max. 20 henk., sauna, nuotiopaikka,
kuivakäymälä. Autiotuvalta polku itään metsäautotielle 500 m
(tie ajettavissa vain maasturilla). Joen länsipuolella metsäautotie
200 m. Otrosjoki, josta melottavissa n. 5 km yhtyy tässä
Jongunjokeen vasemmalta.

22 km

Ylimmäinen Viharinkoski 200/2,1 m I

22,5 km Viharinkoski 100/1,2 m I
23 km
-

Myllykoski 80/1,2 m I. Koski on aivan lopussa kivinen.
Viharinkosken laavu itärannan kalliolla 100 m kosken jälkeen.
Laavu, tulipaikka, lähde ja kuivakäymälä. Polkua itään tielle 250

m.
24 km

Saarikoski 280/2,6 m I. Vauhdikas alussa kivinen koski, jossa
jyrkkä mutka vasemmalle.
Saarikosken alussahi 150/0,6 m I. Suvannosta itään
metsäautotielle 50 m.

-

24,5 km

25 km

25,5 km
26 km

Orikoski 150/2,1 m I. Kivinen aloitus, jonka jälkeen isohkoja
aaltoja.
Vääräkosket 40+80/1,5 m I. Ylempi koski kivinen ja päävirta
kaartaa oikeaan reunaan. Alempi koski kiivasvauhtinen ja siinä
iso kivi vasemmassa reunassa. Kiven jälkeen isoja aaltoja ja
aivan lopussa selvä päävirran ja akanvirran raja – ihanteellinen
paikka harjoitella koskimelonnan hienouksia.
Ala-vääräkosket 20 + 40 + 30 + 70/1,5 m I. Helppoja ja
nimensä mukaisia mutkaisia koskia.
Koski 20/0,2 m I Vähällä vedellä kivinen.

27,5 km Koski 10/0,1 m I Matala ja kivinen ´nikara`.

28 km

*

Aittokoski 400/4,4 m II * Ennakkotarkastettava. Vauhdikas
koski, josta yli Valamantien maantiesilta. Koskessa isoja kiviä
ennen siltaa. Kosken loppu matalalla vedellä erittäin kivinen.
Ohitusreitti vasemmalla rannalla. Aittokosken tauko- ja
vesillelaskupaikka suvannossa vasemmalla. Pysäköintialue,
kotus, nuotiopaikka, kuivakäymälä.

35 km

Laani. Rantautumispaikka oikealla. Metsäautotie tulee
rantatöyräälle.

37 km

Valamanjoki yhtyy Jongunjokeen vasemmalta.
Valamanjoen Autiotupa 700 m jokea ylävirtaan. 6 henkilön
tupa, nuotiopaikka, kuivakäymälä. Tupa sijaitsee aarni- ja
soidensuojelualueen reunalla. Valamanjoki melottavissa 20
km lähtien rajavyöhykkeen reunalta. Kts. Valamajoen
Melontareitti

37,5 km Valamankoski 25/0,1 m I
42 km

Tuolihissi joen ylitse. Tuolihissiltä länteen polun päässä
metsäautotie 200 m.

Pälvekosken kotus ennen koskea oikealla. Kotus, nuotiopaikka,
kuivakäymälä. Pälvekosken ylitse on riippusilta, jota pitkin
45,6 km pääsee Pälvelammin aarni- ja soidensuojelualueelle. Yhdyspolku
Karhunpolulle riippusillan jälkeen heti oikealle 2 km.
Metsäautotie tulee sillalle ja kotukselle.
46 km

Pälvekoski 170/2,3 m I

50 km

Töhisevänkoski 60/0,9 m I

Ylempi Kaksinkantajankoski 190/2,3 m I. Alaosassa
51,5 km oikeassa reunassa pieni pudotus. Kosken niskalla idässä
asuttu talo, jonne tieyhteys.
52 km

Alempi Kaksinkantajankoski 160/2m II. Kosken lopussa
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suuret aallot, joiden vasemmalla puolella isoja kiviä.
Metsäautotie (lähes polku) rantatöyräälle kosken viimeisten
kuohujen kohdalle. Polku ylös jyrkkää penkerettä itään.

53 km

Laklajoen laavu Jongunjoen ja Laklajoen liittymässä
vasemmalla. Laavu, nuotiopaikka, kuivakäymälä. Karhunkaataja
Väinö Heikkisen talolle levähdyspaikalta Laklajoen sillan yli
oransseilla täplillä merkittyä Karhunpolkua pitkin 1 km.
Karhunkaatotarinoita, täytettyjä eläimiä ja karhunkallokokoelma.
2 kpl majoitusaittoja ja sauna. Puh. 0400 498 200 tai 040 717
1088. Lähdekaivo tien varrella 300 m ennen taloa vasemmalla.

53,5 km Kellovirta 50/0,5 m I
54 km

Saarivirta. Jonkerin Rajakoskesta alkanut Metsähallituksen/Villin
Pohjolan kalastuslupa-alue päättyy.

60 km

Hanikanvirta

61 km

Häähnijoki yhtyy vasemmalta Jongunjokeen. Melottavissa 15
- 35 km vesitilanteen mukaan. Kts. Häähnijoen
Melontareitti

62 km

Viitakosken nuotiopaikka. Rantautuminen oikealla jyrkässä
törmässä vähän ennen koskea. Nuotiopaikka, kuivakäymälä ja
autojen parkkipaikka.

62 km

*

-

69 km

Viitakoski 180/2,6 m II. * Ennakkotarkastettava.
Runsasvetinen ja vauhdikas koski kaartaa voimakkaasti
vasemmalle. Maantiesilta ylittää kosken niskalta. Suvannossa
vasemmalla olevalta yksityisten omistamalta laiturilta (vanha
aloitus- ja lopetuspaikka) vielä 200 m alaspäin uusi aloitus- ja
lopetuspaikka (ei nuotiopaikkaa eikä autojen parkkipaikkaa).
Viitakosken jälkeinen maisema on kaunista, aitoa
maaseutualuetta lehtipuineen ja peltoineen. Joki lipuu leveänä ja
syvänä Nurmijärven kylälle – Viitakosken alta Nurmijärvelle 7,5
km.
Puuruujokea pitkin vasemmalle vastavirtaan Jongunjoen
Lomapirtille 2 km. Ennakkovarauksesta sauna-, ruoka, ja
majoituspalvelut, puh. 0400 324 288.

Nurmijärven vesillelaskupaikka maantiesillan jälkeen oikealla
rannalla. Nuotiopaikka, infotaulu, ruokailukatos sekä tielaitoksen
kuivakäymälät ja P-paikka. ERÄSTELY Canoe & Outdoors, puh
0400 271 581 tai 0400 916 470 toimipiste vasemmalla rannalla.
Ennakkovarauksesta sauna-, ruoka-, majoituspalvelut. Myös
kuljetuspalvelut, varustevuokraus, opastus, koulutus ja erilaiset
70 km
retket sekä tapahtumat vuoden eri aikoina. Kyläkaupalle 250 m,
Kahvila Annukka -Kioskiin 350 m ja Jongunjoen Lomapirtille 2,5
km. Melontareitti jatkuu ympyräreittinä - Pankasaaren melontareitti
75 km – Palaat takaisin tähän paikkaan. Tai voit jatkaa Pankajärveltä
edelleen kahden voimalaitoksen ohitse Lieksanjokea Pieliselle.
Kartta täältä: www.infokartta.fi/lieksa/?id=1088

JOKAMIEHEN OIKEUDET LUONNOSSA

-

-

-

Luonnossa liikkumisen vapaus edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista.
Luonnossa liikkujilla on runsaasti oikeuksia, jotka sallivat luonnosta nauttimisen, sekä
liikkumisen ja oleskelun toisen mailla ja vesillä. Nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat osa
pohjoismaista elämäntapaa.
Jokiretkeilijä saa liikkua vesillä aiheuttamatta tarpeetonta häiritsemistä. Sallittua on myös
uiminen, peseytyminen ja veden muu käyttö, sekä tilapäinen ankkuroituminen.
Ranta-alueita voi käyttää lyhytaikaiseen maihinnousuun ja leiriytymiseen. Asuntojen pihapiirit
ja kesämökkien rannat on syytä kuitenkin ohittaa ja etsiä oma rauhallinen paikka.
Teltan ja leirin pystyttäminen päiväksi tai pariksi kuuluu jokamiehen oikeuksiin. Edellytyksenä
on, ettei maanomistajalle tai sen haltijalle aiheudu vahinkoa, haittaa tai häiriötä.
Avotulen teko ilman maanomistajan lupaa on aina kielletty, paitsi sitä varten merkityillä
nuotiopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana tulta ei saa sytyttää lainkaan. Tunnollinen
retkeilijä kuljettaa mukanaan retkikeitintä ja välttää avotulen riskit. Matkaa jatkettaessa on
aina varmistettava, että tuli on täysin sammunut ja paikka on jäänyt muutenkin siistiksi.
Marjastus, sienestys ja kukkien poimiminen on yleensä sallittua. Kalastaa ja metsästää ei saa
ilman asianmukaisia lupia.
Roskaaminen ja jätteiden heittely luontoon on kielletty. Nuotiossa voi polttaa palavan
jätteen ja viedä muut roskat nuotiopaikkojen läheisyydessä oleviin jäteastioihin. Hyvä tapa
on korjata paitsi omat jälkensä, huolehtia myös yleisestä luonnon siisteydestä. Älä vie
luontoon mitään muovijätettä !

TURVALLISTA MELONTARETKEÄ ERÄMAAN RAUHASSA !
Erästely Canoe & Outdoors
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