
PERHOKALASTUSRYHMIEN RAUHALLINEN

EKOKALASTUSKOHDE

Pajakkajoessa yhtyvät Kuhmon laajat järvi- ja joki-

vesistöt. Vesimäärältään Pajakka on Kainuun suurin

vapaana kuohuva joki. Pajakka on tärkeä vaelluskalajoki

ja mielenkiintoinen kalapaikka. Arvokkaan luonnon-

kalaston vahvistamiseksi joen kalastusta kehitetään kes-

tävän kalastuksen lähtökohdista. Pyytikokoisten

taimenten istutukset tehdään Kuhmon keskustan tuntu-

massa olevalle Pajakkakoskelle ja muu joki on luonnon-

kalaston varassa. Joen alajuoksun kalapaikat löytyvät

Saarikoskelle vievän tien varrelta.

Pajakkajoki on jaettu kahteen kalastusalueeseen.

Pajakkakoski ja Saarikoski ovat viehekalastusaluetta.

Joen puolivälissä oleva Akonkoski muodostaa erillisen

ekokalastusalueen, jonne tarvitaan oma kalastuslupansa

ja jossa on voimassa ekokalastussäännöt.

EKOKALASTUSALUE

Akonkoski sijaitsee Pajakkajoen puolivälissä.

Asumattomalle etelärannalle kuljetaan Saarikosken tien

kautta. Rantaan on pari sataa metriä patikointia. Etelä-

rannalla on kosken varaajien käyttöön soutuvene. Kos-

ken pohjoisrannalle pääsee jättämällä auton Saksilan

tien pysäköintipaikalle ja kävelemällä loppumatkan talo-

jen ohi.

Koski on lyhyt, mutta yli 80 metriä leveä ja rauhallinen.

Akonkoskella päävirta kulkee pohjoisrannalla

kivisuisteen kupeella. Eteläranta on matalaa karikkoa

ja se sopii kahlaavalle perhokalastajalle. Mukavia pinta-

perho peilejä ja ottipaikkoja löytyy päävirran kupeesta.

Kalasto ja hoito

Akonkosken kalastoa hoidetaan säätelemällä kalas-

tusta. Ekokalastusalueella vapautetaan lähes kaikki

saaliskalat. Ekokalastussäännöt mahdollistavat mie-

lenkiintoisen perhokalastuskohteen, jossa on aina

kookkaitakin, mutta pyydettäväksi haasteellisia

koskikaloja. Ekokalastussääntöjen myötä emokalojen

määrä lisääntyy ja luonnonlisääntyminen vahvistuu.

Akonkosken leveässä uomassa taimenilla ja

harjuksilla on mainiot edellytykset kasvaa kehukalojen

mittaan. Keskeisellä vaelluskala-alueella oleva koski

on jo ennestään kuhmolaisten perhoharrastajien “hys

hys paikka”.

Akonkoskessa on myös ns. viriketaimenia, joiden avul-

la tutkitaan luonnonmukaisesti kasvatettujen

istutuskalojen menestymistä. Lisätietoa em.

tutkimuksesta:www.ekokosket.fi

Lupatiedot päivitetty 3.3.2016

Luvat:

Pyyntivälineet: perho, vain yksihaarainen

väkäsetön koukku (tai väkänen painettu um-

peen)

Kuhmon Akonkoski

”Sinä kainuulaisessa joessa elävä taimen tai harjus. Oletko
valmis? Ekokalastaja tulee ja vapauttaa sinut”
Mitä! Onko siitä jo kymmenen vuotta? Kesästä jolloin taimen-
profeetta Simo Yli-Lonttinen avasi Hyrynsalmen Kynäkoskille
ekokalastuskohteen. Toimittaja Eeva-Kaarina Aronen kirjoitti
Hesariin koskista mainion jutunkin.
Ekokoskien idea on yleisölle nykyään jo tutumpi. Kuhmon
Akonkoskella on saatu kalastaa toista kesää uusilla säännöil-
lä. Kalojen alamitat ovat korkeat, taimenella 60 ja harjuksella
45 cm. Kiintiö on vain yksi kala, mutta perhokalastajat eivät
usein tapa sitäkään. Kalat säilyvät koskessa ja uivat reservinä,
kuin pankkina läheisille Pajakka- ja Saarikoskille. Ja millaisia
kaloja? Harjukset ovat kookkaita, yli 40-sentttisiä kopsahtelee
tuon tuosta. Ja taimenissa on virtaa kuin rakettimoottorissa.
Ällistyttävää, kuinka sadan metrin mittaisessa, miltei
nivamaisessa koskessa on kalaa kuin ammuttuna.
Harmiksemme vettä on normaalia vähemmän. Makeimmat
ottipaikat ovat miltei kuivilla. Vieraamme, muuan Seppo Hel-
singistä, kahlaa Akonkosken niskalle. Heitto sujuu kuin ajatus.
Huomaan että tuo mies on kalastanut ikänsä. Ehken viiden-
nellä heitolla possahtaa kala kiinni. Taimen! Samassa se kar-
kaa. Uusia tärppejä tulee lisää. Seitsemännen karkuutuksen
jälkeen rohkenen ehdottaa, että hän tarkistaisi koukun kärjen.
Ja tosiaan, se on mennyt poikki.
Aivan samalla tavalla kävi myös minulle taannoin Hyryllä. Kol-
me isomusta karkasi peräjälkeen. Opin että metallikin väsyy,
kun sitä aikansa irrotetaan kalojen leukaperistä. Aronen: ”Ja
me muut muistamme tästä lähin entistä paremmin, että kouk-
ku kannattaa pitää terävänä, jottei kala pelkästään käväisisi
perhossa”.
Ilta hämärtyy. Taivaalle nousee kuu. Yksinäinen saukko ilmes-
tyy suvantoon kalalle. Jätämme sen pyytämään omaan rau-
haansa ja suunnistamme polulle.
Metsässä lepakko saattaa meidät autolle.

Antti Vanninen

Ekokalastuslupa:

ekokalastuksen vuorokausilupa seurueelle =

120 • (seurueen vapojen määrä max. 4 kpl)

Akonkosken seuruelupia myydään vain 1 kpl /

vrk. Lupavuorokausi alkaa ja päättyy klo 12:00.

Ekokalastuslupa oikeuttaa kalastamaan

Akonkoskella ja lisäksi lupa oikeuttaa kalasta-

maan ekokalastussääntöjä noudattaen myös

muilla Pajakkajoen koskilla.

Lupien myynti:

www.kalakortti.com

tai puh. 044-0412373

Säännöt:

Taimenen alamitta 60 cm ja harjuksen alamitta

45 cm.

Kalastuskausi:

01.04. – 10.09. Lisätietoja: Antti Vanninen,

puh: 044-0412373, www.kuhmonkosket.net


