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LUONNONKALASTON REITTIKOSKIA
KUHMON LÄNSIOSASSA

Kellojärven reitin koskikalastuspaikat alkavat Vuosan-

gasta Kuivajärven yläpuolen metsäalueella virtaavista

Vuosanganjoen koskista. Ne kuuluvat valtion vesiin ja

kalastetaan Metsähallituksen vieheluvilla.

Kymmenen kilometriä pitkän Kellojärven pohjois- ja etelä-

päässä kuohuvat Vieksin kalavedenosakaskunnan kosket.

Pohjoisesta, Koskenmäen kylän kohdalta Korpijärven kaut-

ta Kellojärveen laskee Hiidenkoski.

Kellojärven eteläpäässä vedet jatkavat matkaansa

Konapinkoskessa. Alavirralla ennen kalastuskunnan ra-

jaa on Sahinniskan niva.

Konapinkoski
Kellojärven eteläpäässä Ala-Vieksillä oleva Konapinkoski

juoksee Kellojärven ja Murtojärven välisen metsä-

kannaksen halki. Koski löytyy Kuhmon ja Sotkamon vä-

lisen Pohjoispuolentien (tie-900) varrelta noin 27 km Kuh-

mosta. Ala-Vieksin harvaanasutulla kylän kohdalla

(Pohjoispuolentie 2872) käännytään pohjoiseen ja ajetaan

parisataa metriä pientä Heikinniementietä. Konapinkosken

yläosassa on kaksi vierekkäistä nielua ja niiden jälkeen

aaltoilevaa virtaa.

Puolivälissä koskea uoma kapenee ja jyrkentyy kuohuen

loppumatkan voi-makkaasti. Pari metriä etelän puoleisesta

rannasta on koko kosken mittainen osittain hajonnut

kivisuiste. Suiste jakaa kosken pääuomaan sekä sivu-

uomaan. Suisteella kulkien Konapinkoski on helppo ka-

lastaa, mutta korkealla liikkuvat kalastajat myös pelotta-

vat taimenet koskesta järven syvänteisiin.

Vastaranta on suoraa suistetta monimuotoisempi ja sinne

muotoutuu koskikaloille mieleisiä piiloja. Kohtuullisen syvä

niska ja alajuoksun loppuliuku aina pitkälle järveen, ovat

myös potentiaalista kalavettä.

Hiidenkoski
Kellojärven pohjoispäässä Ylä-Vieksillä kuohuvaa Kui-

vajärven ja Kellojärveen yhteydessä olevan Korpijärven

välinen koski.

Kuivajärvestä laskeva Hiidenkoski virtaa Kuhmo – Hy-

rynsalmi tien (tie-904) ali Ylä-Vieksissä harvaanasutun

kylän kohdalla (Hyrynsalmentie 1716).

Sillan lähettyvillä on toimiva kyläkauppa. Kosken niskan

lähellä on järven rannassa laavu ja kosken yläosassa van-

han tien silta. Hiidenkoski on Konappia pitempi koskitaival.

Se on kunnostettu purkamalla suisteet ja kiveämällä uoma.

Jyrkkien rantojen välissä kuohuva koski alkaa heti Kuiva-

järvestä ja jatkuu molempien siltojen alapuolelle aina Kello-

järveen asti. Kosken yläosassa kalastaja saa liikkua

metsäisillä rannoilla omassa rauhassaan. Kosken alaosas-

sa on muutamia taloja, jotka kalastajan kannattaa huomi-

oida. Länsiranta on kuitenkin kalastettavissa koko mat-

kalta. Hiidenkoski on 5 – 15 metriä leveä ja sen kalapaikat

tavoittaa hyvin yhdeltä rannalta kalastaen.

Kalasto ja hoito:

Konapinkoskeen ja Hiidenkoskeen järvitaimenet piipah-

tavat syömään. Ajoittain saattaa koskissa olla kaloja pit-

kin matkaa, mutta toisinaan ne ovat tyystin kadonneet jär-

vien selille. Taimenten lisäksi koskissa on mukavasti kas-

vava harjuskanta.

Järven pohjoispäässä oleva Hiidenkoski ja eteläpäässä

oleva Konappi ovat kalastoltaan hyvin samanlaisia.

Osakaskunta panostaa taimenen ja harjuksen pienpoi-

kasistutuksiin sekä luonnon kalastoon.

Viimeisimmäksi Kellojärven koskille on kunnostettu kutu-

ja poikasalueita luonnonlisääntymisen vahvistamiseksi.

Kalastajan vastuulla on vapauttaa alamittaiset kalat kas-

vamaan ja lisääntymään.

Hiidenkoski

· Pituus: 610 m

· Putous: 6,5 m

· Keskivirtaama: 3,6 m3/s

Konapinkoski
· Pituus: 300 m

· Putous: 1,0 m
Luvat:

Kellojärven koskikalastusluvat ulkopuolislle: 5 •/

vrk, 13 •/viikko, 27 •/kausi.

Kellojärven koskikalastusluvat osakkaille ja kylässä

asuville: 2,50 • / vuorokausi ja 13 •/kausi.

Alle 10-vuotiaalle ilmainen, kunmukana olevalla

perheenjäsenellä on koskilupa.

UISTELULUPA Osakaskunnan alueelle:

Osakkaat ja kylässä asuvat  5 •/kausi

Ulkopuoliset 3 •/vrk , 5•/viikko , 10 •/kausi

 (Sama kalastuslupa on voimassa Konapinkoskella

ja Hiidenkoskella)

Lupien myynti:

Koskenmäen kauppa (Ylä-Vieksi), Liisa Niskanen (Ala-

Vieksi), Jorma Kyllönen (Niemelä/Ylä-Vieksi),

Pääkkönen&Piirainen (Kuhmo) .

www.kalakortti.com
Kalastuskausi:

Koko vuosi paitsi taimenen rauhoitusaika 11.9.-

15.11.

Ei saalisrajoitusta

Kalastuskohteen tiedot:

Kuurtajankosken SAHINNISKA
sijaitseeKuurtajanjärven etelä-päässä

Koordinaattipisteen I: 597456 ja P:7117493

Kuurtajanjärvellepäin oleva osa kuuluu Vieksin Osakas-

kunnalle ja kuuluu näin yo. jokien luvan piiriin.

Kuurtajan kosken koordinaatipisteen eteläpuolinen osa

kuuluu Katermalle ja ei ole kalastettavissa yllä-

mainituilla luvilla

Vieksin Osakaskunnan Koskien koordinaatit

HIIDENKOSKI: I: 600376 ja P: 7134963
KONAPINKOSKI: I: 598172 ja P: 7122315
SAHINNISKA: I: 597456 ja P: 7117493


