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VAIKKOJOEN MELONTAREITTI
Vaikkojoki on yleisluonteeltaan tummavetinen, kapea ja erämainen
melontajoki. Vaikeusasteeltaan se sopii lähes kaikille melojille,
joskaan sitä ei voi suositella ensikertalaisille ilman opasta. Kosket ovat
luokitukseltaan I-II. Kypärä on välttämätön varuste muiden turvavälineiden lisäksi. Vaikka vedenkorkeuden vaihtelu ei aiheuta oleellisia
muutoksia koskien luokitukseen, alkaa virtaama normaalivuosina
vähentyä jo keskikesällä siinä määrin, että veneily- ja kanoottiretkeily
voi vaikeutua. Alivesiaikaan Juuan kunnan puoleisia koskia ei
suositella käytettäväksi kanoottiväylänä.
Kosket on entisöity ja uudelleenkivetty. Laskureitti kulkee useimmiten
kosken keskellä, varsinkaan vähällä vedellä koskia ei voi laskea
muuten kuin seuraamalla keskivirtaa. Koskiluokitus on tehty kahdessa
vaiheessa, syksyllä 1998 ja keväällä 1999.
Koskireitin jatkokunnostus aloitettiin 2009 Juuan puolelta ja
kunnostus jatkuu syksyllä 2011 Kaavin puolella Kusiaiskoskesta
alajuoksulle. Koskien luokitukseen voi tulla pieniä muutoksia ja
ennen kaikkea koskien melontaohjeet muuttuvat kunnostustyön
myötä. Aiemmin tehty ohjeistus ei ole voimassa ja melojia
kehotetaan tutustumaan laskureittiin rannalta, mikäli koski ei ole
kunnostuksen jälkeen entuudestaan tuttu.
Melontaretkeilijälle jokireitillä on riittävästi leiri- ja taukopaikkoja.
Leiripaikoilla on hyvä varustus, huolto ja opastus. Kaikkia taukopaikkoja ei ole merkitty jokireitille siten, että melojat voisivat ne helposti
huomata. Taukopaikoille ei ole järjestetty palveluja eikä esimerkiksi
polttopuuhuoltoa. Koskien nimet, pudotuskorkeudet, pituudet ja
luokitukset on merkitty kylteillä maastoon lähes kaikilla koskilla.
Seuraavassa luettelossa on koskien pudotuskorkeudet ja pituudet.
Karttaosassa myös vanhan luokituksen mukaiset vaikeusasteet.
ALOITUSPAIKKA VAIKONTAMMI
JOKILAMPI
Autot voi pysäköidä noin 50 m:n päähän parkkipaikalle, johon
mahtuu 4-5 autoa. Aloitus ylävirran puolelta ennen siltaa.
1 km JOKILAMMENKOSKI,100 m - 1,0 m
Alaosassa on pieni sahi.
4 km HIRVOLANKOSKET, 1000 m - 9,0 m
Kovin matala koski. Sahi lopussa.
6 km LIETUKKA (Lietejärvi)
Toinen mahdollinen aloituspaikka. Lietejärven eteläpäässä on
erämaja, jonka läheisyyteen voi jättää autot ja aloittaa melontaretken. Opastus Lietukkaan tieltä n:o 506 on tyydyttävä. Lietejärven
pohjoisrannalla on rantautumispaikka tulisijoineen.
8 km MURTOSAARENKOSKI, 150 m - 2,0 m
Saari jakaa kosken kahtia. Nykyinen kanoottiväylä kulkee oikeanpuoleisessa uomassa. Oikeassa haarassa tilapäinen silta noin 2 m
vedenpinnan yläpuolella.
8,5 km KALLIOKOSKI, 400 m - 4,0 m
9 km KANTOSAARENKOSKI, 600 m - 6,0 m
10 km HIRVISAARENKOSKI, 350 m - 2,5 m
11 km MYLLYKOSKI, 100 m - 5,0 m.
11,5 km YLÄ-JOKIPOLVENKOSKI, 100 m - 2,0 m
12 km ALA-JOKIPOLVENKOSKI ,100 m - 2,0 m
SUURI KOTALAMPI
Reitti jatkuu lammen eteläpäästä noin 1,5 km:n melonnan jälkeen.
13,5 km ISO KOTAKOSKI, 150 m - 1,0 m
14 km PIENI KOTAKOSKI, 50 m - 0,5 m
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MAKKARASÄRKÄN LEIRIPAIKKA
Laavu, tulisija, polttopuita, opastuskartta, WC, leiripöytiä.
17,5 km MARKKAKOSKI, 400 m - 2,5 m
18,5 km PIELISENPITKÄ, 600 m - 4,5 m
SUARVANNIVA, 160 m - 0,5 m

HUOM:
Kusiaiskoskella ja sen alapuolisilla koskilla kunnostus keskittyy
veneväylän ulkopuolisiin sivu-uomiin ja rantakivikoihin eikä
suuresti vaikuta itse väylän ominaisuuksiin tulva-aikaan tai
normaalivedellä. Alivedellä loppukesällä ja syksyllä uoma on
aiempaa vähävetisempi. Laskureittiin on silti syytä tutustua
etukäteen.
20,5 km KUSIAISKOSKI,150 m - 2,5 m
Koskenniskalla oikealla puolella on hyvä rantautumispaikka.
21,5 km RAKKINEKOSKI, 150 m - 2,0 m
Rantautumispaikka on vasemmalla noin 50 m ennen siltaa. Koski
alkaa sillan kohdalta. Kosken loppuosassa vasemmalla puolella on
kivikarikko. Leiripaikka on joen vasemmalla rannalla alasuvannossa.
RAKKINEKOSKEN LEIRIPAIKKA
Tulisija, laavu, WC, polttopuita.
24 km YLÄKALLIOKOSKI, 150 m - 3,0 m
Koski alkaa mutkalla oikealle, jonka jälkeen mutka uudelleen
oikeaan ja sitten vasempaan. Lopussa on vasemmalla pystysuora
kallio, jonka vierestä kulkee päävirta ja laskureitti. Oikealla puolella
kosken lopussa noin 30 m pitkä vahva akanvirta.
24,5 ALAKALLIOKOSKI, 150 m - 1,0 m
Alkuosa keskeltä. Kosken loppuosassa laskulinjaksi valitaan oikea
reuna.
25,5 km MULTIVÄÄRÄNKOSKI, 850 m - 4,5 m
Alkaa mutkalla vasempaan, mutkan jälkeen koskessa on noin 200 m
pitkä suora. Suoran kohdalta kivijohde jakaa kosken kaksihaaraiseksi. Laskureitti vasenta haaraa pitkin keskellä virtaa. Mutkassa
oikealle siirrytään laskemaan keskellä. Loppuosa oikealle kaartuvaa
virtaa. Jatketaan loppuun päävirran mukana keskellä. Suvannossa
taukopaikka.
28 km PIILUKOSKI, 150 m - 1,5 m
Aloitus oikeasta reunasta ja sen jälkeen keskelle. Kosken alaosassa
on jyrkkä mutka vasempaan. Lopussa pinnalla näkyvä kivisärkkä,
joka ohitetaan oikealta.
30 km POLVIKOSKI, 150 m - 1,0 m
Alkuosa noin 50 m lasketaan keskeltä. Ennen suvantoa vasemmassa reunassa on kivimatalikko. Matalikko ohitetaan päävirran mukana
lähempänä oikeaa reunaa. Helppo virtaus jatkuu suvannon jälkeen
noin 100 m.
35 km RUUKINKOSKI, 100 m - 1,0 m
Suora laskureitti.
38 km KÄRENKOSKI, 100 m - 0,6 m
KYLÄNKOSKET
Kosken yläpuolella ennen sillan alitusta vasemmalla on uimaranta.
SIVINVIRTA
Rantautumispaikka maantiesillan jälkeen vasemmalla. Sillan
kupeessa myös pieni paikoitusalue. Vaikkojoen reitti jatkuu
Sivinvirralta järvialueiden halki aina Melttusvirralle saakka.

Huomio!
Vaikkojoen kunnostusta on tehty Juuan puolella 2009-10 ja kunnostus jatkuu Kaavin puolella
syksyllä 2011. Vanhat koskien melontaohjeet eivät enää pidä paikkaansa. Tutustukaa koskiin
huolella ennen laskemista. Uudet laskuohjeet ja luokitukset saadaan kesän 2012 karttaan.
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KANSAINVÄLINEN KOSKILUOKITUS
Luokitus on tehty olettaen melojan olevan taitava ja kokenut.
Vaikkojoen kosket sijoittuvat kuusiportaisen luokituksen kolmeen helpoimpaan
luokkaan. Ensikertalaisille suositellaan koskiretkeä kokeneempien melojien mukana.
Asianmukaisten turvavarusteiden joukkoon kuuluu ehdottomasti myös kypärä.
Luokka I: Helppo
Reitti on leveä ja näkyy kanootista hyvin. Helppoja esteitä ja pientä aallokkoa.
Eskimokäännöksen teko eikä uiminen ole vaarallista. Sopii aloittelijoille, eikä vaadi
koskikalustoa. Valtaosa Suomen koskista on luokkaa I.
Luokka II: Vaikeahko
Reitti on leveä, mutta se katoaa välillä näkyvistä, joten koski on tiedusteltava ennen
laskemista rannalta. Aallokkoa, pieniä stoppareita ja könkäitä, mutta helposti
melottavissa. Akanvirtoja. Eskimokäännöksen tekeminen ja uiminen yleensä helppoa.
Luokka III: Vaikea
Reitti ei näy kunnolla meloessa, joten tiedustelu etukäteen rannalta on välttämätöntä.
Reitti on mutkikas ja vaatii taitoa. Aallokko on korkeaa ja kaatuu avokanoottiin sisälle.
Stoppareita ja pysäyttäviä aaltoja. Soveltuu hyvin koskenlaskuun tarkoitetulle
erikoiskalustolle. Uiminen ei ole vielä vaarallista ja pelastaminen on hyvin
järjestettävissä. Ei sovi kokemattomille melojille.
Luokka IV: Hyvin vaikea, Luokka V: Erittäin vaikea, Luokka VI: Äärimmäisen vaikea

HUOM:

Vaikkojoen kunnostusta on tehty Juuan puolella 2009-10
ja kunnostus jatkuu Kaavin puolella Kusiaiskoskesta
alajuoksulle syksyllä 2011.
Vanhat koskien melontaohjeet eivät enää pidä paikkaansa.
Tutustukaa koskiin huolella ennen laskemista. Uudet
laskuohjeet ja luokitukset saadaan kesän 2012 karttaan.
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