Liikennöintiohjeet 2020
KYMIJOEN VESISTÖ
Heinola-Kouvola/Voikkaa
Merikartta: Ei sisävesikarttalehteä toistaiseksi. Saatavana on Kuusankosken veneilyseuran tuottama paperikartta,
joka yhdistyy J-karttaan.
Sallitut aluksen mitat
30,0 x 7,0 x 1,8 x 4,8
(pituus x leveys x syväys x korkeus)
Huom. Kimolanlahden siltaa ei ole uusittu ja sen maksimi alikulkukorkeus on 4,0 m.
Konniveden ja Pyhäjärven välinen Kimolan uittokanava on muutettu veneilykäyttöön ja se liittää Pyhäjärven
Päijänteen vesistöön. Kanava sijaitsee Kouvolan kaupungin alueella Jaalassa. Kimolan kanava avaa uuden
veneilyreitin Päijänteeltä Kouvolaan ja Iittiin. Kanava avautui veneliikenteelle 3.8.2020.
Kimolan uittokanava avattiin vuonna 1966 ja viimeiset puut uitettiin kanavasta vuonna 2002. Pari vuotta kestäneiden
muutostöiden aikana kanavaa on ruopattu ja levennetty ja siihen on tehty veneliikenteen vaatimat
eroosiosuojaukset. Vanhat nippunosturit on purettu ja tilalle on rakennettu venesulku, jonka sulutuskorkeus on 12
metriä. Ylhäältä tultaessa sulun jälkeen on 70 metriä pitkä venetunneli. Kanavan pituus on 5,5 km. Kanava on
itsepalvelukanava.
Kanavan ylittävät Kanavatien silta (Taipaleen silta) ja Kimolan silta (Eiraskan silta) uusittiin. Siltojen alikulkukorkeus
on 4,8 m. Kimolanlahden sillan alikulkukorkeus on 4,0 m. Heinolantien sillan (Lintukymi) alikulkukorkeus on 2,5 m.
Pohjoisesta (Päijänteeltä) tultaessa odotuslaituri on vasemmalla ja itsepalvelun käynnistysnaru ja
ohjeet ovat yläkanavan laiturissa.
Etelästä (Pyhäjärveltä) tultaessa odotuslaituri on oikealla ja itsepalvelun käynnistysnaru ja ohjeet ovat alakanavan
laiturissa oikealla ennen tunnelia ja ylhäältä.
Palvelusulutukset hoidetaan kaukokäytöllä Vääksyn kanavalta.
Kiinnittyminen: Kiinnittyminen sulussa on sallittu ainoastaan vesipinnan mukaan liikkuviin johteisiin.
Nopeusrajoitus: Nopeusrajoitus 9 km / h (5 solmua). Rajoitus koskee koko 5,5 km pitkää kanava-aluetta Pyhäjärveltä
tultaessa Kimolanlahden sillalta Kanavantien sillalle saakka. Nopeusrajoitus koskee veneiden ohella myös
vesiskoottereita.
Kanoottilaituri: Kanavan odotuslaitureiden yhteydessä on myös kanoottilaiturit.
Vedenpintojen korkeusero: noin 12 metriä
Itsepalvelukanava (maksuton)
Kanavan aukioloajat: Kanava aukeaa toukokuun ensimmäisenä perjantaina.
Toukokuu: kello 7–21
Kesäkuu: kello 7–24
Heinäkuu: kello 7–24
Elokuu: kello 7–24
Syyskuu: ma-to kello 7–18, pe-su 7-21
Lokakuu: maanantai ja tiistai suljettu, muina päivinä kello 7–17. Suljetaan 31.10.
Kanavan yhteystiedot: Puh. 029 534 4152 (Vääksyn kanava)

