
ETELÄ-KONNEVEDEN
KANSALLISPUISTO 

(luontoon.fi): 

urly.fi/XRR

METSÄHALLITUKSEN
RETKIKARTTA:

urly.fi/13E3

RAUTALAMMIN 
MUSEON

TARINAKARTTA:

urly.fi/XRK

Muistathan, että 
metsäpalovaroituksen aikana 

tulenteko on kokonaan kielletty, 
retkikeittimen käyttäminen on 
sallittua erityistä varovaisuutta 

noudattaen.

Konneveden koskireitti on osa historiallista Rautalammin reittiä ja etappi Konnevesi - Laukaa -melontareitistä. Se käsittää seitsemän 
koskea: Siikakoski, Taikinainen, Karinkoski, Kellankoski, Yläisenkoski, Keskisenkoski ja Hannulankoski. 

Reitti alkaa Konneveden Häyrylänrannasta ja päättyy 22 kilometrin päässä Saksalansaaren Akkosillan kupeeseen Hankasalmelle. Neljä 
ensimmäistä koskea muodostavat tiiviin yhtenäisen koskireitin ja toinen kolmen kosken koskiosuus sijaitsee Liesveden ja Pesiäissalmen 
toisella puolella. Molemmat reitit toimivat myös lyhyempinä itsenäisiä koskimelontareitteinä.

Konneveden koskireitin aarteista arvokkain on luonnonvarainen järvitaimen, joka lisääntyy edelleen näissä koskissa. Mieronvirta Oy 
vuokraa koskia Catch & Release -kalastukseen, ja melojien tulee huomioida kalastajat, joita reitin varrella saattaa tavata. Kalastuksella 
tuetaan järvitaimenen suojelua.

Reitti vie Kekkosen kalapaikalta Siikakoskelta kohti aarretarinoiden kultaamaa ja kulttuurihistoriallista reittiä kivikautisten asuinpaikkojen 
ja rautakautisen soturin haudan ohitse. Loppupuolella reittiä kuljetaan Kärkkäälän kylän Timolan talon haltijain mailla. 

Rossinkylän kulttuurimaisema Rossinkyläntien varrella kätkee harvinaisen Haronmäen kalliokarsikon. Kulttuurimaisema ja karsikko ovat 
saavutettavissa maitse vaikkapa paluumatkalla maantietä myöten.

KONNEVEDEN KOSKIREITTI, 22 km

Aloituspaikka: 
Häyrylänranta, Satamatie 60, Konnevesi
Lopetuspaikka: 
Saksalansaari, Akkosillan laavu, Saksalansaarentie 155, 
Hankasalmi
Koordinaatit: 
P 62° 37,526’ ja I 26° 20,714’ 
Karttalinkki: 
https://goo.gl/R77tGW
Vaativuus: 
Vaativa melontareitti, reitillä on I- ja II-luokan koskia ja 
järviosuuksia

Soveltuvuus: 
Reitti soveltuu koskimelonnan perusteet 
hallitsevalle omatoimimelojalle.
Kesto: 
3-5 tuntia
Nähtävää: 
Siikakoski, Kellankoski, Järvitaimenen elinympäristö
Reittimerkinnät: 
Reittiä ei ole merkitty maastoon.
Huomioi varauskoskien vuokraajat: 
Meloessasi ryhmän kanssa tarkasta etukäteen koskien 
varaustilanne soittamalla numeroon 040 5833 235 tai 
sähköpostilla wesku@konnevedenkosket.fi.

Palvelut ja nähtävyydet:
• Konneveden satama, Häyrylänranta. Suihku ja wc:eet ovat vapaasti asiakkaiden käytettävissä.
• E-K Lines Oy: Caravanalue, risteilyt kansallispuistoon, kajakkien vuokraus, opaspalvelut, rantakioskin palvelut
• Lounascafé Ranta Hätävara: kahvila ja lähiruokakauppa
• MVH-palvelut: risteilyt kansallispuistoon
• KalajaRetkeily: Opastetut melontaretket, kajakin vuokraus, laavuruokailut

Etelä-Konneveden melontareitit

Konneveden kunta
Matkailuinfo p. 040 700 9178
www.konnevesi.fi

Rautalammin kunta
Matkailuinfo p. 040 647 5277
www.rautalampi.fi

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Etelä-Konnevesi
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Kellankoskentie

Ruota järv i

Ukon järv i

L iesves i

Musta laht i

Rav io laht i

Rav io lampi

Raato lampi

Or i lampi

He inä järv i

Pesä järv i

Yr jänän lampi

L ies laht i

Suo l i jä rv i

Korp i -Koura

Suot ta laht i

Säyntäsa lmi

Suot tasa lmi

Ket tu laht i

R immin lampi

Ahven lampi

Hannu lankosk i

Y lä inen

Kesk inen

Kärä jä laht i

Vähä laht i

Pasko lampi

Ke l lan järv i

My l ly laht i Vang in laht i

Vang in lampi

Vang inves i

Ke l lan laht i

Ke l lankosk i

Put to lanv i r ta

Isosa lmi

Iso laht i

Lapun järv i

Ruuna lampi

Kangas lampi

Pasko lampi

Ke l lanv i r ta

Terva laht i Torv i lah t i

Jok i lah t i

Kasar laht i

Ämmänlaht i

Aut io laht i Ruoto laht i

Ruotopöytä

Kannaksen laht i

Se lkäranta

S i ikakosk i P i tkä laht i

L ikosen laht i

Mieron laht i
Kopru

S i rkka lampi

Väärä

Kar ikosk i

Häyrylänranta

Partiomaja

Kellankoski

Ahoniemen leirikeskus

Roissinkylän perinnemaisema

Karikoski

Taikinainen

Akkosillan saari, Saksalansaari

Siikakoski

KONNEVESI

Rossinkylä

Salmenkylä

Rinteenmäki

Ruuskankylä

Sydänmaankylä

Töhkerönmäki

KärkkääläKorhola

Pukaranranta

Lahdenkylä

Pesiässalmi

Suolijoki

Sauvonniemi

Put to lann iemi
Put to lansaar i

Suot tan iemi

Ämmänsaar i

Sääsk in iemi

Juss insaar i
Pukk isaar i

Mustasaar i

Saksa lansaar i

Säyntäsaar i

Hov insaar i

Pukonen

Ke l lanmäki

Ukonvuor i

Koskenn iemi

Uokonn iemi

Uokonsaar i

Hauk isaar i

Rav iosaar i

Ta ik ina issaar i
Aut ion iemi

Pynnö länn iemi

Huuton iemi

Nuot t in iemi

Ruoton iemi

Rä iskynka l l io

S i imar insaar i Kor t te isenka l l io

Mieronn iemi

Mat t isaar i
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 Info

 Venesatama

 Kahvila

 Laavu

 Puucee

 Tulentekopaikka

 Leirintäalue

 Nähtävyys

 Parkkipaikka

 Melontareitti

 Patikointireitti


