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Ummeljoen lossi, Myllykoski
Lossipaikan os. Lossitie, Ummeljoki 46810
Lautan nro. TVH:n lauttarekisterissä: Ky-29.
Valmistaja A. Ahlström Oy, Varkaus. Tehtaan tuotanto-nro: 611.
Kyseessä on 1-osainen teräslautta, jonka kantavuus on 12 tonnia. Lautan kuljetustapa on käsivetoinen.
Tarkat tiedot lautan mitoista, syväyksestä, kuormituksesta jne. löytyvät liitteenä olevasta TVH:n lauttaluettelokortista.
Lautta on valmistunut Varkauden tehtaalla vuonna 1931. TVH:n lauttaluettelon mukaan lautan kunto on vielä vuonna 1961 ollut hyvä. Lautan kuljetukseen on kokeiltu perämoottoria heinäkuussa 1961. Luettelokorttiin on vielä vuonna 1964 lisätty merkintä, jonka mukaan lautta olisi ollut edelleen Virran ent. lauttapaikalla 17.4.1964.
Virran lauttapaikka sijaitsee Iitissä. Molemmat lauttapaikat (Ummeljoen ja Virran lauttapaikat) näkyvät vuoden 1938 kartassa. Kartat löytyvät esimerkiksi sivustolta http://www.fjordfaehren.de/ssf/foto_sf/sf_hist.htm
Mobiliassa vuonna 2010 valmistuneessa Keskikosken sillan historiaselvityksessä (Silja Partanen 2010) on käsitelty myös Keskikosken ympäristön teollisuushistoriaa ja sen vaikutuksia alueen liikennöintiin sekä vesiteitse että maissa. Myllykosken teollisuusympäristö kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin.
Ummeljoen lauttapaikan toiminnalle merkittävin vaikuttava tekijä on ollut sahateollisuus. Joen toisella rannalla Viialassa sahatoiminta alkoi jo 1730-luvulla, mutta jo 1755 alkoi sahan rakentaminen myös Ummeljoelle. Silja Partanen: Keskikosken sillan historiaselvitys (2010), s. 14-16. Sahojen toimintaan vaikuttivat kuitenkin Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet. Ummeljoen saha oli myös irrallaan alueen kyläyhteisön asutuksesta.
Ummeljoen lauttapaikkaa ei ole alustavan selvityksen mukaan merkitty karttoihin ennen 1900-lukua. Tämä puoltaisi ajatusta, että vaikka sahatoiminnan kautta lauttaliikennettä Ummeljoen ja Viialan välillä on todennäköisesti ollut jossain määrin, ei lauttapaikka ole ollut toiminnaltaan vakiintunut. Ruotsin (Suomen) ja Venäjän välinen raja on kulkenut pitkin Kymijokea, mikä on varmasti vaikuttanut myös rajan yli kulkevaan liikenteeseen. Silja Partasen selvityksen mukaan Ummeljoen saha oli venäläismiehityksen alla ainakin 1788–90 Kustaan sodan aikana.
Tukinuitto ja lauttaliikenne ovat Kymijoella olleet toisiaan häiritseviä tekijöitä. Anjalan historiaa tutkineen Eeva-Liisa Oksasen mukaan Ummeljokelaiset käyttivät vielä 1900-luvun alussa omia proomujaan tai lauttojaan joen ylittämiseen, ja vasta Myllykosken paperitehtaan ostaessa Ummeljoen tehtaan, tehtiin joen yli sekä riippusilta tehtaan kohdalle että lauttayhteys Ummeljoen pohjoispäähän. Oksanen, Eeva-Liisa: Anjalan historia (1981), s. 528-529. Oksasen mukaan lossia ei enää tarvittu vuoden 1954 eli Keskikosken sillan valmistumisen jälkeen. 
Ummeljoen lossin lauttarekisterikorttia ei kuitenkaan ole siirretty käytöstä poistettujen lauttojen rekisteriin TVH:n lauttarekisterissä (Mobilian arkisto), vaan lauttakortissa on merkintä, jonka mukaan lossi olisi siirretty Virran lauttapaikalle, jossa se olisi ollut vielä vuonna 1964. Lossi lienee siirretty uudelle lauttapaikalle Keskikosken sillan valmistuttua, mutta toistaiseksi siirron ajankohdasta ei ole varmuutta.
Ummeljoen lossi löytyy myös Ahlströmin Varkauden tehtaan toimitusluettelossa, mutta ko. luettelossa ei ole lossin käytöstä tai valmistamisen jälkeisestä ajasta tietoja. Rakennekuvia ei ole toistaiseksi löytynyt.
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Liitteenä olevat historialliset kartat:
Suomen matkailijayhdistyksen Suomi Kartasto 1897/1915
Kuninkaan tiekartasto 1790 (rekognosointikartat)
C.P. Hallströmin Suomen Karttakirja 1799

Lisää historiallisia karttoja löytyy osoitteesta www.vanhakartta.fi missä on digitoituna lähestulkoon kaikki Suomen historialliset kartat.

Mainintoja Myllykosken ja Ummeljoen alueesta ja myös lauttaliikenteestä löytyy mm. seuraavista teoksista:

Ossi Seppovaara: Kymijoki virran kohtaloita vuosisatojen saatossa (1988)
Eeva-Liisa Oksanen: Anjalan historia (1981)
Silja Partanen: Keskikosken sillan historiaselvitys (2010 Mobilia) 

Vanhoista losseista, tekniikasta ja kuljetustavoista löytyy tietoa mm. teoksesta:
Jussi Kulla: Rannalta rannalle Syvinkisalmen lossit, lossarit ja silta (2014)


Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys kerää tietoja myös losseista, sieltä voi olla yhteydessä esim.
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