Mustijoki

melontareitti, kalastus ja muu virkistyskäyttö
Mustijoen opastettu melontareitti alkaa Kalkinkoskelta Mäntsälän pohjoisosasta. Halutessaan melonnan voi aloittaa vieläkin ylempää. Joki virtaa läpi Mäntsälän
ja Pornaisten kuntien ja laskee mereen Porvoossa kaupungin länsipuolella. Reitin kokonaispituus on reilut 60 km.
Hirvihaarankoskelle asti joki soljuu omassa rauhassaan metsien ja peltojen vuorotellessa jokitörmillä. Joen kosket on muutettu lyhyiksi pohjakynnyksiksi, jotka
on helppo kiertää. Ensimmäiset suuret maitse kierrettävät luonnonkosket ovat Hirvihaarankoski ja Lukkokoski. Pornaisissa joki virtaa rauhallisesti syvässä
jokilaaksossa ja aina välillä täytyy kiertää vuolas koski rantaa pitkin. Erityisesti Halkiankosken putous ja Lahankosken ympäristö ovat näkemisen arvoisia.
Porvoon puolella jokitörmät loivenevat ja viljelymaisema avautuu paikoin joeltakin. Vekkosken maisemat tarjoavat hienon taukopaikan. Kaikki Mustijoen
suuret kosket on kierrettävä maitse, sillä niissä on korkeita patoja, pudotuksia tai louhikkoa.
Mustijoki tarjoaa hienoja ympäristöjä myös kalastajalle ja retkeilijälle. Lukkokoskelle, Nummistenkoskelle, Pornaisten kirkonkylän läheisille koskille ja
Alikelle/Itälänkoskelle tarvitset erillisen kalastusluvan. Lupa-alueille istutetaan mm. kirjolohta. Yleisiä joessa luonnostaan esiintyviä saaliskaloja ovat mm. hauki,
ahven ja kookasta särkeä muistuttava turpa. Jokeen on istutettu myös taimenta ja toutainta. Koko Mustijoen vesistö on luokiteltu vaelluskalavesistöksi, jossa on
erityishuomiota vaativia kalastussäädöksiä. Kalastuksesta löydät lisätietoa alhaalta, esitteen kohdasta kalastuslupien tarve ja myyntipaikat.
Reitin varrella on muutamia kauppoja ja kahviloita, mutta varmimmin palveluita löytyy Pornaisten keskustasta. Pornaisten kirkonkylän kaikki palvelut ovat
helposti saatavilla. Rantalantien sillan luota on noin 500 m Pornaisten kirkonkylän keskustaan, josta löytyvät kaikki yleisimmin tarvittavat palvelut. Kotojärvi
Golf-keskuksessa on ravintola ja myös majoitukseen on mahdollisuus. Tiedustelut: https://www.kotojarvigolf.fi/. Mielenkiintoisia tutustumiskohteita lähellä
jokea ovat esim. Alikartano Nummisissa (https://museot.fi/museohaku/?museo_id=21547) ja Sepänmäen käsityöläismuseo Hirvihaarassa (https://www.mantsala.fi/kulttuuri/museot/sepanmaen-kasityomuseo).
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Föreningen vatten- och luftvård
för Östra Nyland och Borgå å r.f.

Hirvihaarankoski
on louhhikkoinen eikä
kanootilla laskettavissa
missään virtausolosuhteissa

VALOKUVA

Runebergsgatan 17, 06100 BORGÅ

Kalastuslupien tarve ja myyntipaikat
Onkiminen ja pilkkiminen on kaikille sallittu jokamiehenoikeus. Mustijoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi, joten onkiminen ja pilkkiminen ei ole
sallittua joen koski- ja virtapaikoilla. Muuta kalastusta harjoittavan 18-64 vuotiaan on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu.
Lisätietoja: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html
Mustijoella 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 toiminnanjohtajalta Gabi Lindholmilta ja Musti-Porvoonjoen
kalatalousalueen toiminnanjohtajalta Sampo Vainiolta.

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
Kalatalouden keskusliitto
www.ahven.net

Mäntsälän kunta
https://www.mantsala.fi
Pornaisten kunta
https://pornainen.fi
Porvoon kaupungin matkailuneuvonta
www.porvoo.fi/matkailuneuvonta
Musti- Porvoonjoen kalatalousalue
www.mustiporvoonjoki.fia

Sälinkää

Lähtö / Kalkinkoski

Ajo Kalkinkoskelle: Sälinkäällä käännytään Kaanaantielle, noin 1 km
jälkeen käännytään oikealle Tikkatielle, josta noin 5 km Kalkinkosken sillalle (osoite: Tikkatie 490, Sälinkää).
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Kalkinkoskella auton saa pysäköityä varusteiden purkamista varten
joen vasemmalle rannalle. Vesille lähtö onnistuu paremmin joen
virtaussuuntaan katsoen oikean rannan kautta.
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Kalkinkoski
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Kilpijärvi

Lontoon pohjapato
Järvenpää

Kaanaa

Pohjapato on kierrettävä
maitse vasemman rannan
kautta.

Soukkion pohjapato

Pienen matkaa Soukkiontien
sillan alapuolella on jyrkkä pohjapato. Rantaudu vasempaan reunaan ja ohita pato maitse.

Kirinkoski

Kirinkosken pieni pohjapato on lyhyt ja loiva kivikko. Runsaamman veden aikaan koski on laskettavissa, muuten kanootti täytyy
uittaa tai kantaa kivikon yli.

Soukkiontien
pohjapato

Hurankoski

Hurankosken louhikkoinen pohjapato seuraa pian Hyvinkää-Mäntsäläntien jälkeen. Rantaudu kosken niskalla oikealle
puolelle hiihtokeskuksen pihalle ja ohita koski maitse.
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Hirvihaaran Kartano
Hotelli & Ravintola
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https://hirvihaarankartano.fi/

Lukkokoski
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Tuuliruusun
huoltoasema

https://www.neste.fi/asema/neste-k-mantsala-tuuliruusu
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Hirvihaarankoski ei ole laskettavissa
missään virtausolosuhteissa. Rantautuminen kannattaa tehdä ennen kivisiltaa
vasemmalle kylän yhteisrannalle.
Kanootti täytyy kantaa runsaat 300 m
ensin Hirvihaarantien siltaa pitkin ja
sitten pihatien kautta vanhalle myllylle.
Kantoreitti kulkee yksityisen piha-alueen
läpi, joten huomioithan asukkaiden
kotirauhan.

E75

Lukkokoski

Lukkokoski

4

Koski alkaa Hirvihaaran kartanonhotellin kohdalla.
Hotellilla on joessa saunaranta, joten pysyttele aluksi
joen vasemmassa reunassa. Laske ensimmäiset kivikkoiset virtapaikat (noin 200 m) oikean reunan tuntumassa. Joki tekee leveän suvannon kohdalla mutkan
oikealle, josta alkaa louhikkoinen koskiosuus. Rantautumispaikka on suvannossa vasemmalla rannalla.
Rinteessä on polkuja ja kävelytie. Seuraa tietä rautatien
sivuitse ja vesille pääsee takaisin rautatiesillan kohdalla.
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Tuuliruusun
huoltoasema

https://www.neste.fi/asema/neste-k-mantsala-tuuliruusu
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Lukkokosken louhikkoinen alosa ei ole laskettavissa

Jokivarsi
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Nummistenkosken yläosalla
virtaus on
keskittynyt
kapeaan
uomaan

Nummistenkoski
Nummistenkoski

Nummistenkosken niskalla on
nk. Nordbon silta ja vanha
myllypato. Rantaudu laituriin
oikealle puolelle ennen siltaa.
Jatka pyöröportailta alkavaa
polkua kosken alla sijaitsevalle
uimarannalle.
Hieman Nummistenkosken
alapuolella Nummistentien
sillan jälkeen näkyy oikealla
puolella punasävyinen Alikartano, joka toimii museona.
Alikartano tunnetaan mm.
tutkimusmatkailija A. E. Nordenskiöldin (1832-1901) lapsuudenkotina:

Mikäli vettä on liian vähän tai et halua laskea virtapaikkoja kosken yläosassa, rantaudu vasemmalle.
Nordbon silta
Numminen
1494

Kosken rannalla on taukopaikka ja lyhyen kävelymatkan päässä Tuuliruusun huoltoasema (kahvila, ravintola). Lukkokoskella saa kalastaa vain Musti-Porvoonjoen
kalatalousalueen luvalla.

Isojärvi
Halkiankosken
voimalaitos
vähän veden
aikaan
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Halkia

Halkiankoski

1494

Lähtö-/rantautumispaikka

https://www.mantsala.fi/kulttuuri/kartanot

Silta
Pato

Halkiankoski

Rantaudu ennen siltaa oikealle puolelle laiturille.
Ohitus tapahtuu kesäteatterin pysäköintipaikan kautta
alas rantaan. Halkiankoskessa toimii sähkövoimala ja
koskessa on Etelä-Suomen korkein suora putous (noin
9,5 m). Kuivina kesäaikoina joen kaikki vesi virtaa
voimalan turbiinien kautta, mutta runsaamman veden
aikaan kuohuvaa putousta pääsee ihailemaan voimalan vierestä.

Laavu/grillikatos
Telttapaikka
Nähtävyys
1494

Lahankoski

Kioski/kauppa
Pysäköintipaikka
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Pysäköintipaikka

Lahankoski

Lahankoski

Lahantienkoski

Lahankoski

Lahankosken niskalla on korkea putous.
Rantaudu oikealle puolelle laituriin
ennen koskea. Ohitus tapahtuu polkua
pitkin vanhan myllyrakennuksen ohi
(noin 250 m). Lahankosken ympäristön
maisemien ihailuun kannattaa varata
pieni tovi.
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1494

146

Lahankoskelta lähdettäessä on mutkan
takana lyhyt koski, joka tarvittaessa
ohitetaan maitse vasemmalta.

Lahantien koski

151

Myllykoski

Karjakoski
Pornainen
1494

146

Lahantien sillan kohdalla on pieni
kivikkoinen koski, joka suositellaan
146
kierrettävän
maitse oikeanpuolisen
rannan kautta.

Rantalantien
silta
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Myllykoski

Myllykosken niska on kalliopohjainen. Keskellä
koskea on kuitenkin laskukelvoton jyrkänne.
Rantaudu vasemmalle puolelle kahden pintakiven välissä ennen kalliorantaa. Kosken ohitus
tapahtuu polkua pitkin.
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Karjakoski
on perattu
1494
ja vesi
keskitetty
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keskelle

Vuoteenkoski

Karjakoski

Kirveskoski

Koskessa on kaksi uomaa, joista valitaan vasemmanpuoleinen. Virtausolosuhteista riippuen
lyhyen kosken voi laskea tai uittaa kanootin
kosken ohi. Tarvittaessa rantaudu vasemmalle
puolelle ennen pensaikoita ja kierrä ne. Älä tallaa
viljelyksiä!

Jokimäki
1494

Laukkoski

Vuoteenkoski

Pieni Vuoteenkoski lasketaan keskeltä tai ohitetaan tarvittaessa maitse vasemman puoleisen
rannan kautta.

1494

Ensimmäisestä pienestä virtapaikasta lasketaan kosken
yläpuolella
olevaan leveään
Kotojärvi
suvantoon. Rantautuminen
tapahtuu kivikkoisena ja vuolaana alkavan kosken niskan
vasemmalle puolelle. Rannalla
on polku ohittamista varten.
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Alikoski

Waltarin silta
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Laukkoski (Jokimäen voimalaitospato)
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Jokimäessä on korkea pato ja sähkövoimalaitos. Pian
vanhan kivisillan jälkeen rantaudutaan oikealle. Pato
ja voimalaitos kierretään oikealta tietä oitkin, ei voimala-alueen läpi.

Niinikoski
Niinijärvi

Alikoski (Itälänkoski)

Alikoski on lähes kokonaan kalliopohjainen eikä sovellu
laskettavaksi. Rantaudu loiville kallioille oikeanpuoleisella rannalla ennen koskea.
Alikosken kalliot tarjoavat erinomaisen viihtyisän
taukopaikan.
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Vekkoski

1531

1492
1492

Niinikoski

Niinikoski

Niinikosken ohitus tapahtuu oikean puoleista tulvarantaa pitkin. Ylempänä
rinteessä on kesämökkejä, joiden
pihapiirit ulottuvat rantaan asti.
Kunnioita asukkaiden kotirauhaa.

Niinikoski

1531

Vekkoski

Hinthaara
Hindhår

Kokenut meloja voi sopivissa olosuhteissa laskea
Niinikosken. Kosken
yläosassa on perattua ränniä, mutta
alempana koski
madaltuu.

1531

stijoki Svar tså n
u
M

1531

1531

1531

Tyysterinkoski

Vekkoski

Vekkoski
Vekkoski

Vekkoskella
rantaudutaan
oikealle puolelle
korkean rautatiesillan jälkeen. Uimarannan poikki tapahtuva
ohitus on melko lyhyt.
Mutkan takana on kuitenkin
vielä lyhyt jyrkähkö koski, nk.
Boenkoski. Jos joen virtaama on
vähäinen, voidaan Boenkoski ohittaa vasemmalta kallion yli. Muussa
tapauksessa Vekkosken alta melotaan
vain joen poikki vasemmalle rannalle ja
ohitetaan kalliot ja Boenkoski maitse.
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Tyysterinkoski
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170

Tyysterintien sillan jälkeen saavutaan voimalaitosalueelle. Rantautuminen tapahtuu ennen koskea
vasemmalle rannalle. Koski ohitetaan aluksi tietä pitkin
ja alempana joen ja pellon välistä170suojavyöhykettä pitkin.
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Brasaksen
pato
Mustijoki
Svartså

Voimalaitosalueella liikkuminen ja kalastus Tyysterin7
kosken läheisyydessä on kielletty!
170

Brasaksen pato

Melontareitti päättyy Brasaksen padolle (Koskoksentie 110, Kulloon7
kylä). Rantautuminen tapahtuu
oikealle veneiden siirtoluiskalle.
Ajoreitti padolle kulkee Treksiläntien, Mustijoentien, Brasaksentien ja
Koskoksentien kautta.
Brasaksen padon yhteyteen on rakennettu luonnonmukainen kalatie. Kalatien
läheisyydessä on kalastus kielletty.

Kulloonlahti

Kilpilahti
Sköldvik

