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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 

 
1. 1. Milloin Kimolan kanava avautuu liikenteelle? 
2.  

Kimolan kanava avautuu 3.8.2020 klo 10. 
 
2. Kuka rakensi kanavan ja vastaa siitä? 

 
3. Kimolan kanavan rakentaminen oli valtion sekä Kouvolan, Iitin ja Heinolan yhteinen hanke. 

Väylävirasto vastasi kanavan rakennuttamisesta ja kunnat vastaavat ylläpidosta. 
 Valmistumisen jälkeen kanava on Kouvolan kaupungin omistuksessa.  

 
4. 3.  Kuinka pitkä kanava on? 

 
Kanava on 5,5 km pitkä. Matkan pituus kanavan sululta Voikkaalle Virtakiven vierassatamaan on 
noin 24 km /13 Nm. 

 
5. 4.  Kuinka pitkään sulutus kestää? 

 
Kanavassa on yksi sulku. Sulutuskorkeus on 12 metriä ja sen arvioidaan kestävän vähintään 30 min., 
ehkä enemmänkin. Tämä tiedetään tarkemmin, kun toiminta saadaan käyntiin. 
 

6. 5. Mikä on sulkualtaan koko? 
 
Sulkualtaan pituus on 35 metriä ja leveys 8 metriä. 

 
6. Mitä erikoista Kimolan kanavassa on? 

 
Veneilykäyttöön kunnostetun entisen uittokanavan erityispiirteitä ovat 12 metrinen sulutuskorkeus 
ja ainutlaatuinen 70 m pitkä kalliotunneli.  
 

7. 7. Mikä on kanavan ylittävien siltojen alituskorkeus? 
8. Kanavatien sillan ja Kimolan (Eiraskan) sillan alituskorkeus on 4,8 metriä. Kimolanlahden sillan 

alituskorkeus on 4,0 metriä. 
 

9. 8. Mitä uutta Kimolan kanava tuo veneilyn harrastajille? 
 
Kimolan kanavan myötä avautuu uusi veneilyreitti Päijänteeltä, ja jopa Pieliseltä 400 km:n päästä, 
Kouvolan Voikkaalle. 

 
10. 9. Mitä palveluita Kimolan kanavan ympäristössä on? 

 
Kanavan sulun alueella on tänä kesänä P-paikka autoilijoille, näköalapaikka sulun suuntaan ja wc. 
Kesällä 2020 sululla palvelee konttikahvila. Lähistöllä on luontopolku. 
 

11. 10. Voiko alueella tankata veneen? 
 
Tänä kesänä kanavalla eikä sen satamissa (Hirvelän kotisatama ja Virtakiven vierassatama) ole 
tankkausmahdollisuutta. 



 
12. 11. Pääseekö kanavalle ja sen läpi risteilyaluksella?   2(2) 

 
Kyllä, kesällä 2020, heti Kimolan kanavan avautumisen jälkeen sen läpi voi risteillä Heinolan 
Laivaosakeyhtiön m/S Pyhäjärvi-aluksella. Alus liikennöi säännöllisesti Heinolasta Vuolenkosken 
kautta Kimolan kanavalle ja sen läpi Pyhäjärvelle. Katso aikataulut yhtiön verkkosivulta. 

Katso kanavan ylittävien siltojen alituskorkeudet kohdasta 7. 

13. 12. Pääseekö kanavan odotuslaitureilta kävellen tutustumaan sulun alueeseen? 
14.  

Sulun ylä- ja alapuolella on odotuslaiturit, joihin voi kiinnittyä odottamaan sulutusta tai muuten 
pitämään taukoa. Sulun yläpuoliselta laiturilta on turvallisin reitti kulkea katsomaan sulun 
ympäristöä.   

 
15. 13. Miten sulku toimii? 
16.  

Kyseessä on ns. itsepalvelukanava. Liikennöintiohjeet löytyvät tästä.  
 

17. 14. Voiko kanavasta mennä kanootilla tai kajakilla? 
18.  

Kyllä, sulkuun voi mennä kanootilla ja kajakilla, samoin myös pienelläkin veneellä. Sulun ala- ja 
yläpuolella on venelaiturien jatkona matalat laiturit, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kanooteille ja 
kajakeille. 
 

19. 15. Onko veneilyreitistä olemassa karttaa? 
20.  

Kuusankosken veneilyseura ry on julkaissut täysin uudistetun Pyhäjärven-Kimolan kanavan 
veneilykartan 2020 hintaan 15€ (sis. alv 24%). Kartan myyntipisteet ja hankintatavat: Virtakiven 
Sauna/Voikkaa, Rantamesta/Vuolenkoski ja Kuusankosken veneilyseura ry. Lisätietoja tästä.   
 

21. 16. Missä on lähin vierassatama / Missä voi kiinnittyä veneellä yöpymistä varten? 
22.  

Päijänteen suunnasta tultaessa kanavan loppupää on Kouvolan Voikkaalla Virtakivessä, jossa on 
uusi Virtakiven vierassatama ja siitä noin 300 metrin päässä on Virtakiven Saunan palvelut, 
www.virtakivensauna.fi  
Lisäksi reitin varrella kanavan yläpuolella on juuri uusittu Vasikkasaaren retkisatama ja kanavan 
alapuolella uusittu Hiidensaaren retkisatama. 

 

23.  

https://heinolanlaivaosakeyhtio.fi/
https://visitkouvola.fi/fi/a/357/liikennointiohjeistus-kimolan-kanavan-sululla#e1eefe42
https://visitkouvola.fi/fi/a/356/pyhajarven-veneilykartta#e1eefe42
http://www.virtakivensauna.fi/
https://kyvi.fi/kohteet/iitti/vasikkasaari/
https://kyvi.fi/kohteet/iitti/hiidensaari/

