
Vaikkojoen alueella on mahdollisuus melonnan ja kalastuksen 
lisäksi myös patikoida ja pyöräillä. Alueella on merkittyjä 
patikkareittejä ja pyöräilyreitti. Reitit on merkitty paaluilla, joiden 
latvaosissa  (patikointireitti) ja/tai  (pyöräilyreitti) punaiset vihreät
merkit. Lähtöpaikkoina reiteille ovat Rakkinekoski ja Makkara-
särkkä.  Lisätietoja: .www.kaavi.fi/ulkoilureitistot

VAIKKOJOKI

Vaikkojoki sijaitsee Kaavin ja Juuan kuntien alueella. Se on luon-
teeltaan tummavetinen, kapea ja erämainen joki. Vaikeusasteel-
taan se soveltuu lähes kaikille melojille, joskaan sitä ei voi suosi-
tella ensikertalaisille ilman opasta. Kypärä on välttämätön varuste 
muiden turvavälineiden lisäksi. Laskureitti kulkee useimmiten 
kosken keskellä. Vedenkorkeuden vaihtelu vaikuttaa olennaisesti 
koskien luokitukseen ja laskukelpoisuuteen.

Jokireitillä on leiri- ja taukopaikkoja. Leiripaikoilla on hyvä varus-
tus, huolto ja opastus. Koskien nimet, pudotuskorkeudet, pituu-
det ja luokitukset on merkitty kylteillä maastoon lähes kaikilla 
koskilla.

Taimen ja harjus lisääntyvät luontaisesti monissa Vaikkojoen kos-
kissa. Taimenen elinkiertoa on edistetty poikasalueiden kunnos-
tuksella ja kutusoran levityksellä. Vaikkojokeen istutetaan pyynti-
kokoista kirjolohta. Vaikkojoella on runsas haukikanta, myös 
säynettä tavataan. Lupa-alue alkaa Juuan Vaikkojärvestä ja loppuu 
Sivinvirralle Kortteisessa. Kajoonjärveä ja Rakkinelampia lukuun 
ottamatta reitin järvet kuuluvat lupaan. Kajoonkoski on rauhoi-
tettu.

Vaikkojoella ovat voimassa kalastusasetuksen mukaiset pyynti-
mitat ja rauhoitukset. Rasvaevällinen järvilohi ja taimen ovat 
rauhoitettuja ympäri vuoden. Rasvaeväleikattu taimen  on 
rauhoitettu 1.9.-30.11. ja rasvaeväleikattu järvilohi 1.8.-30.11.  
Rasvaeväleikatun järvilohen alamitta  on 60 cm ja rasvaevä-
leikatun taimenen 50 cm. Harjus on rauhoitettu huhti-toukokuun 
ajan. Harjuksen alamitta on 35 cm. Kalan pituus mitataan kalan 
suun ollessa suljettuna leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja 
yhteenpuristetun pyrstöevän kärkeen.

Sallittuja kalastusvälineitä ovat perho ja uistin. Virta-alueilla  mato- 
ja tahnasyötit ovat kiellettyjä. Poikasalueilla suositellaan käytet-
täväksi yksihaaraisia koukkuja. Lupahinnat ja lupamyyjien yhteys-
tiedot ovat keskiaukeamalla.
Kutusorakoilla kahluu on kielletty syyskuun ja toukokuun välisenä 
aikana, ettei soran sisällä hautuva mäti tuhoudu.

www.kaavi.fi/vaikkojoki       www.vaikko.net

Vaikkojoen kartta keskiaukeamalla.

Melontareitin ohjeet
ja koskiluokitukset takasivulla.

Vaellappas Vaikolle!

©
 M

in
na

 R
aj

am
o

©
 K

aa
vi

 L
om

ak
es

ku
s

MELONTAREITTI

PYÖRÄILYÄ JA PATIKOINTIA

KALASTO JA LUPA-ALUE

PYYNTIMITAT JA RAUHOITUKSET

KALALUVAT JA RAJOITUKSET
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ALOITUSPAIKKA VAIKONTAMMI
Autot voi parkkeerata noin 50 metrin päähän parkkipaikalle, johon mahtuu 4 - 5 
autoa. Vesille lähtö vasemmalta rannalta ennen siltaa. Sillan alitus keskeltä. (Lähtö 
rannalta sillan jälkeen). Virtaavaa vettä noin 100 m.

1 km JOKILAMMENKOSKI   I  – 100 m – 1 m (virtapaikka)
Kosken laskureitti on keskeltä. Alaosassa on väistettävä kivi. (Pujottelua kivien 
välissä.)

4 km HIRVOLANKOSKET   I   – 1000 m – 9 m(virtapaikka) 
Ensimmäinen osa on 150 m kaartaen vasempaan. 100 metrinen toinen osa on 
mutka vasempaan. Kolmas osa on 300 m alkaen mutkalla oikealle, jonka jälkeen 
mutka vasempaan 200 m ja sahi lopussa. Neljäs osa alkaa 100 m mutkalla oikealle, 
jonka jälkeen mutka vasempaan 150 m. (Kolmas ja neljäs osa ovat kivikkoja, joiden 
läpi vesi virtaa. Ei sovellu melontaan).

6 km LIETUKKA (eli Lietejärvi)
Toinen mahdollinen aloituspaikka. Lietukkaan pääsee tieltä n:o 506. Lietejärven 
pohjoisrannalla on rantautumispaikka tulisijoineen.

8 km MURTOSAARENKOSKI   I    - 150 m – 1,5 m (virtapaikka) 
Saari jakaa kosken kahtia. Melotaan saaren vasemmalta puolelta laskulinja keskellä. 
Oikea haara on laskettavissa ainoastaan tulvavedellä. (Koski on kivikkoa, jonka läpi 
vesi virtaa.  Ei sovellu melontaan).

8,5 km KALLIOKOSKI   I   – 450 m – 4 m(virtapaikka)
Alkaa loivalla kaarteella oikealle 200 m. Iso kivi keskellä. Laskulinja keskeltä kiven 
vierestä, sen jälkeen loiva kaarre vasempaan ja koski päättyy suvantoon. 
Vasemmalla levähdyspaikaksi soveltuva rantakallio. Uusi koski alkaa vajaan 100 m 
päässä.  (Ei selkeää reittiä. Pujottelua kivien välissä. Jatkuvia pohjakosketuksia).

9 km KANTOSAARENKOSKI   I   – 600 m – 6 m(virtapaikka)
Ensimmäinen osa noin 200 m. Aloitus keskeltä, jonka jälkeen vasempaan reunaan 
ja kosken puolivälin paikkeilla takaisin keskelle. Loppuosa lasketaan kosken oikeaa 
reunaa. Jatkuu reippaana virtana, jonka jälkeen koski haarautuu kahteen osaan. 
Laskureitti vasenta haaraa pitkin. Oikeanpuoleinen reitti on laskukelvoton. (Ei 
selkeää reittiä. Koski on kivikkoa, jonka läpi vesi virtaa. Ei sovellu melontaan).

10 km HIRVISAARENKOSKI   I  – 350 m - 2,5 m(virtapaikka)
Aloitus oikeasta reunasta. Koski kaartuu jyrkästi oikealle. Välillä on noin 50 m 
suvantoa. Suvannon jälkeisen loivan oikean kaarteen aloitus oikeasta reunasta, 
jonka jälkeen lasketaan 30 m ja siirrytään kosken keskilinjalle. 200 metrin 
loppuosan aloitus vasemmasta reunasta, jota melotaan 50 m ja sitten reippaasti 
oikealle ja päävirran mukana suvantoon. (Ei selkeää reittiä. Koski on kivikkoa, jonka 
läpi vesi virtaa. Ei sovellu melontaan).

11 km MYLLYKOSKI   II -  - 400 m – 5 m (I)
Rantautuminen oikealle rannalle ennen koskea. Koski tarkastettavissa alkuosaltaan 
oikealta rannalta ja loppuosan voi tutkia maantiesillalta. Koski yläosaltaan 
kaksihaarainen. Vasemmanpuoleinen haara on laskukelvoton. Laskureitti 
oikeanpuoleisessa haarassa, jossa on päävirta. Aloitus niskalta vasemmasta 
reunasta. Alun jälkeen siirrytään keskivirtaukseen. Loppuosakin lasketaan keskeltä 
päävirran mukana. Kosken lopussa on sahi, joka voidaan laskea oikeasta reunasta. 
(Rantautuminen oikealle rannalle ennen koskea. Koski tarkastettavissa 
alkuosaltaan oikealta rannalta ja loppuosan voi tutkia maantiesillalta. Koski 
yläosaltaan kaksihaarainen. Vasemmanpuoleinen haara on laskukelvoton. 
Oikeanpuoleinen päävirran haara on kivikkoa, jonka läpi vesi virtaa. Ei sovellu 
melontaan).

11,5 km YLÄ-JOKIPOLVENKOSKI   I  – 100 m – 1 m (virtapaikka)
Alkuosan laskureitti keskellä. Loppuosan laskureitti lähempänä oikeaa reunaa. 
Lopussa on sahi ja vasemmassa reunassa iso kivi. (Ei selkeää reittiä. Pujottelua 
kivien välissä. Jatkuvia pohjakosketuksia).

12 km ALA-JOKIPOLVENKOSKI   I    – 400 m – 2 m(virtapaikka)
Laskureitti keskeltä. Kiviä keskilinjan molemmin puolin. (Jatkuvia pohjakoske-
tuksia).

SUURI KOTALAMPI
Reitti jatkuu lammen eteläpäästä 1, 5 km melonnan jälkeen. (Lammen kaislikossa 
on kulku-ura vasemmassa reunassa).

13,5 km ISO KOTAKOSKI   I   – 400 m – 2 m(virtapaikka)
Ensiksi mutka vasempaan, sitten suora osuus ja lopussa tiukka mutka oikealle. 
(Pohjakosketuksia).

14 km PIENI  KOTAKOSKI   virtapaikka – 50 m - 0,5 m

15 km Kolme pientä virtapaikkaa muutaman sadan metrin välein

MAKKARASÄRKÄN LEIRIPAIKKA
Laavu, tulisija, polttopuita, opastuskartta, WC, leiripöytä.

17,5 km MARKKAKOSKI   I   – 400 m – 1 m(virtapaikka)
Alussa 50 m koskea, sitten 150 m virtaavaa vettä ja lopussa 100 m koskea. Lasketaan 
päävirran mukana. Lopussa iso kivi keskellä, joka ohitetaan oikealta. (Pohja-
kosketuksia).

18,5 km PIELISEN PITKÄ   I+  - 600 m - 4,5 m(I-)
Ensimmäiset 300 m suoraa virtaa. Loppuosa 300 m on melko matalaa koskea, jonka 
laskureitti vaihtelee keskilinjan molemmin puolin. (Jatkuvaa pujottelua päävirrassa 
kivien välissä. Pohjakosketuksia).

SUARVANNIVA   virtapaikka – 160 m - 0,5 m

20,5 km KUSIAISKOSKI   I  – 350 m - 2,5 m(I-)
Koskenniskalla oikealla puolella on hyvä rantautumispaikka. Alkuun mutka 
vasempaan, sitten 150 m suoraa, jonka jälkeen koski kaartuu oikealle.  Kosken 
laskureitti on keskellä.

21,5 km RAKKINEKOSKI   I+   - 150 m – 2 m(virtapaikka)
Rantautumispaikka on vasemmalla 50 metriä ennen siltaa. Koski alkaa sillan 
kohdalta. Laskureitti keskellä. Kosken loppuosassa vasemmalla puolella on 
kivikarikko. Taukopaikka kosken lopussa joen vasemmalla rannalla.

RAKKINEKOSKEN LEIRIPAIKKA
Tulisija, katettu ruokailu tila, jossa tulisija, WC, polttopuita.

24 km YLÄ-KALLIOKOSKI   I+  - 250 m – 2 m (I-)
Saari jakaa joen kahteen haaraan. Laskureitti oikeassa haarassa. Koski alkaa 
mutkalla vasempaan, jonka jälkeen haarojen liittymiskohdassa mutka oikeaan ja 
sitten vasempaan. Laskureitti keskellä. Lopussa pystysuora kallio, jonka vierestä 
kulkee päävirta ja laskureitti. Kosken lopussa on oikealla puolella noin 30 m pitkä 
vahva akanvirta.

24,5 km ALAKALLIOKOSKI   virtapaikka – 150 m – 1 m
Alkuosa keskeltä. Kosken loppuosassa laskulinjaksi valitaan kosken oikea reuna. 
(Laskureitti päävirrassa, joka alkaa oikealta, siirtyy keskelle ja kosken loppuosassa 
palaa jälleen oikealle reunalle).

25,5 km MULTIVÄÄRÄNKOSKI   I+   - 850 m - 4,5 m(virtapaikka)
Alkaa mutkalla vasempaan, jossa reitti vasemmassa  reunassa. Mutkan (oikeassa)
jälkeen koskessa alkaa noin 200 m pitkä suora, jonka oikean reunan kivijohde jakaa 
kaksihaaraiseksi. Laskureitti vasenta haaraa pitkin keskellä virtaa. Mutkassa oikealle 
jatketaan keskellä. Loppuosa oikealle kaartuvaa virtaa. Jatketaan loppuun 
päävirran mukana keskellä. Suvannossa taukopaikka.

28 km PIILUKOSKI   I-  - 150 m – 1 m (virtapaikka)
Aloitus oikeasta reunasta ja sen jälkeen keskelle. Kosken alaosassa jyrkkä mutka 
vasempaan. Lopussa pinnalla näkyvä kivisärkkä, joka ohitetaan oikealta.

30 km POLVIKOSKI   I-  - 150 m – 1 m(virtapaikka)
Alkuosa noin 50 m lasketaan keskeltä. Ennen suvantoa vasemmassa reunassa on 
kivimatalikko. Matalikko ohitetaan päävirran mukana keskilinjan oikealla puolella. 
Helppo virtaus jatkuu suvannon jälkeen 100 m.

35 km RUUKINKOSKI   I-  - 100 m – 1 m(I-)
Suora laskureitti hivenen keskilinjan vasemmalla puolella. (Laskureitti päävirrassa. 
Lopussa väistettävät kivet).

38 km KÄRENKOSKI   virtapaikka – 100 m - 0,5 m
Maantiesillan kohdalla on luokitellun koskireitin LOPETUSPAIKKA. 

Vaikkojoen reitti jatkuu Melttusvirralle saakka. Järvien välissä olevat virtapaikat voi 
vesitilanteen mukaan ennakkotutkien laskea kanootilla tai ohittaa maitse.

VIHTAKOSKI, virtapaikka
Korkean veden aikaan laskettavissa pienen saaren oikealta puolelta, voi ohittaa 
myös maitse.

KYLÄNKOSKET
Ennen siltaa on uimaranta. Sillan alitus keskellä uomaa. Sillan jälkeen on kiviä melko 
pinnassa. Suvannon jälkeen uoma jakautuu saaren molemmin puolin. Matalaa ja 
kivikkoista. Paikan voi ohittaa maitse rantautumalla suvannossa ennen saarta 
oikealle puolelle pellon reunaan.

SIVINVIRTA
Rantautumispaikka sillan jälkeen vasemmalla. Sillan kupeessa pieni paikoitusalue.
Sivinvirran jälkeen reitti jatkuu järvialueiden halki Melttusvirralle ja päättyy 
Kaavinjärveen.

VAIKKOJOEN MELONTAREITTI/KOSKILUOKITUS 
Reittiohjeet: korkea vesi MUSTA (matala vesi PUNAINEN)



 1. Hotelli-Ravintola Guestia
 2. Iivananpuron tila
 3. Jokelan maatilamatkailu
 4. Juutilan valimomuseo
 5. Kaavi Lomakeskus
 6. Kotiseutumuseo Eloaitta
 7. Kärenkosken loma-asunnot
 8. Lomatalo Laurinniemi
 9. Luikonlahden Lomakylä
10. Makkaramäen Lomamökit
11. Mikkalan Maalaistalo
12. Syrjävaara Good Night Oy
13. Telkkämäen kaskiperinnetila
14. Toimintakeskus Raukku
15.  Tuomaalan tila
16. Vaikon Loma ja Lohi
17. Viljamaan kartano

Karttaan merkittyjä
Kaavin matkailu- 

ja majoituspalveluja

VAIKKOJOKI
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VaikkojärviPuksaminsahi

Riitasuonsahi

Koivuniemensahi

Ahmonkoski

Koivukoski

Kajoonjärvi

Kajoonkoski

Vaikontammi

Lietukka

Jokilammenkosket
100 m - 1,0 m

Hirvolankosket
1000 m - 9,0 m

Murtosaarenkoski
150 m - 1,5 m

Kalliokoski
450 m - 4 mKantosaarenkoski

600 m - 6 m Hirvisaarenkoski
350 m - 2,5 m

Myllykoski
400 m - 5 m

Ylä-Jokipolvenkoski
100 m - 1 m

Ala-Jokipolvenkoski
400 m - 2 m Iso Kotakoski

400 m - 2 m

Pieni Kotakoski
50 m - 0,5 m

Makkarasärkkä

Markkakoski
400 m - 1 m

Pielisen Pitkä
600 m - 4,5 m

Kusiaiskoski
350 m - 2,5 m

Suarvanniva
160 m - 0,5 m

Rakkinekoski
150 m - 2 mYlä-Kalliokoski

250 m - 2 m
Ala-Kalliokoski

150 m - 1 m

Multivääränkoski
850 m - 4,5 m

Piilukoski
150 m - 1 m

Polvikoski
150 m - 1 m

Ruukinkoski
100 m - 1 m

Kärenkoski
100 m - 0,5 m

Vihtakoski

Kylänkosket

Sivinvirta
KAAVI

Kaavinjärvi

Saarijärvi

Rikkavesi

Rauvanjärvi

Sivakkajärvi

Saarijärvi

Syrjäjärvi

Mäntyjärvi

Kuopio

Maarianvaara

Kaavinkoski

Sivakkavaara

Rauvantaipale

Kuopio, vt 9

Tuusniemi

Joensuu, vt 9

LuikonlahtiMelttusvirta

Retunen

Rasimäki

Kortteinen

Ahosenniemi

Niinivaara

Kajoo

Halivaara

Losomäki

Juuka

Petrovaara

Juuka

Polvijärvi

Outokum
pu

Juankoski

Säyneinen

Pohjakartta Maanmittauslaitoksen maastokartta-aineisto 2020

ABC Juuka 
010 763 7642
Grilli Torin-Helmi 
044 989 4984
Jokelan maatilamatkailu 
040 764 3291
Kaavi Lomakeskus  
040 581 8666
Kärenkosken Loma-asunnot  
0400 752 960
Leppänen Kaarlo 
050 346 8115 
R-Kioski, Kaavi 
017 663 013
Sepon Urheilu & Patruuna Oy, 
Juankoski 017 612 050
Sport-Kone Halonen Oy, 
Juuka 050 593 4933

Vaikkojoen virkistys-
kalastuslupien myyjät:

Lupahinnat 
Suositellaan Vaikkojoen virkistyskalastuslupaa, joka kattaa 
koko jokialueen Vaikkojärvestä Sivinvirtaan. Osakaskunnat 
myyvät lupia, jotka kattavat vain tiettyjä joen osia 
(www.kaavi.fi/kalastusluvat). Alle 12-vuotias saa kalastaa 
mukana olevan aikuisen luvalla.

Saalisrajoitus 3 lohikalaa/lupa/vrk.
12 e/24 h,   40 e/vko,   80 e/kausi.

Lupien myynti
Luvan voi maksaa myös suoraan Vaikkojoki-Juojärvi kalatalous-
alueen tilille: FI41 5482 0620 0488 56.  Maksaessa merkittävä 
luvan nimi (Vaikkojoen virkistyskalastuslupa) kesto ja alkamis-
ajankohta (päivämäärä ja kelloaika). Tulosta maksukuitti mukaan 
tositteeksi maksetusta luvasta.
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13. TELKKÄMÄEN 
KASKIPERINNETILA

11.

4. JUUTILAN 
VALIMOMUSEO

1. 6. KOTISEUTUMUSEO 
ELOAITTA
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16.
7.

10.

Karttaselitteet
Matkailu- ja majoituspalveluja

Rantautumispaikka

Koskimerkinnät
Rakkinekoski

150 m - 2 m

Kosken nimi

Kosken pituus (m) - korkeus (m)

Vaikeusluokitukset reittiselostuksissa.

www.kaavi.fi/vaikkojoki
www.vaikko.net

9.

RAKKINEKOSKI
Vaikontie 776
P 63° 3,636'
I 28° 49,573' 

YLEINEN HÄTÄNUMERO: 112

Koululaisten ryhmäluvat:
luokat 1.-6. saavat kalastaa luokan opettajan luvalla (8 e/24 h),
12-18v. (alk. yläasteikäisistä) koululaisryhmät 30 e/24 h.

12.


	Tyhjä sivu

