
YHTEISLUPA Kuhmon koskille 2018 
  

Kalastusmatkailijalle räätälöityjä yhteislupia Kuhmon keskeisille koskille on saatavana 30.3.- 
30.4. ja 26.5.- 31.8.2018. Yhdellä kalastusluvalla pääset vapaasti ja kätevästi kiertämään 
viidellä Kuhmon keskeisellä koskikalastuskohteella. Kalastusmatkailijan yhteislupaa on 
saatavilla vain kolmen vuorokauden mittaisena ja sen hinta on 40 € / 3 vrk. 
 
Kalastusmatkailijan yhteislupa Kuhmon koskille 2018 kattaa seuraavat 
kalastuskohteet: Pajakkakoski, Saarikoski, Iso-Lentuankoski, Pieni-Lentuankoski ja 
Änättikoski. Jokaisessa kalastuskohteessa ovat voimassa kohdekohtaiset ohjeet, säännöt ja 
yhteystiedot, jotka löytyvät kuhmonkosket.fi tai kalallakainuussa.fi sivuilta. 
 

Lupien myynti Kuhmossa: Hotelli Kainuu ja Pääkkönen&Piirainen. 

Lupien myynti netissä: www.kalakortti.com 

 

PAJAKKAKOSKI JA SAARIKOSKI  

Pajakkakoski Pajakkakosken pohjoisranta on koko matkan tervaveneiden vetosuistetta. Siellä on helppo 

liikkua kuivin jaloin pikkukengissäkin ja heitot tavoittavat helposti kiivaan keskivirran kalapaikat. 

Vaihtelevampi eteläranta vaatii kalastajalta enemmän, mutta on myös mielenkiintoisempi. Siellä 

rikkonainen ranta muodostaa päävirran sivuun kareja ja kalalle mieleisiä kosteita. Keskivirrassa ja 

syvänteissä lymynneet isotkin kalat tulevat yöllä ruokailemaan karien kupeisiin. Pajakkakoskessa riittää 

kalapaikkoja niskalta alas suvantoon asti. Saarikoski Saarikosken metsäinen eteläranta on kokonaan 

kalastajien käytössä ja pysäköintipaikka on kosken vieressä. Saari ja kiviriutta jakavat kosken kahteen 

uomaan, joista pienempi virtaa etelärannalla. Kahluuvarusteet ovat välttämättömät, jotta pääsee 

kalastamaan keskikoskea ja pääuomaa. Pohjoisrannalla on yleensä vähemmän kalastajia ja kalastus 

onnistuu rannalta. Hyviä kalapaikkoja on molemmin puolin niskan karien kupeista aina alajuoksulle asti. 

Ajoittain myös sivu-uomassa viihtyy kunnon kaloja. Lupa oikeuttaa kalastamaan vain Pajakkakoskella ja 

Saarikoskella. (Lupa ei oikeuta kalastamaan Akonkoskella!)  

MUITA SÄÄNTÖJÄ: - 1.4. – 31.5. on käytettävä kaikissa vieheissä yksihaaraista väkäsetöntä koukkua. - 1.4. – 

31.5. harjus on rauhoitettu koko joella. Myös mitalliset harjukset on vapautettava. - 10.9. – 31.5. 

kahluukielto kaikilla koskialueilla.  

RAUHOITUSALUEET JA KALASTUSRAJOITUKSET:Kalastus on kielletty Pajakkakosken möljän ja pohjoisrannan 

välisessä sivu-uomassa. Kalastus kielletty Pajakkakosken sillalta sekä ankkuroidusta veneestä koskialueella. 

Koskialueiden ulkopuolella kalastusluvalla saa veneestä kalastaa välillä Pajakkakoski – 100 m ylävirtaan 

Akonkosken voimalinjasta ja Akonkosken suvanto - Saarikosken suvanto. Kalastuskausi: 1.4. - 10.9.  

Lisätietoa Pajakka ja Saarikoskesta 

 

 

http://www.kalallakainuussa.fi/kalapaikat/koskikalastus/kuhmo/pajakkakoski-ja-saarikoski


ISO-LENTUANKOSKI  

Iso Lentuankosken niska on suosituimpia kalapaikkoja. Noin 50 metriä leveään niskaan kerääntyy 

ruokailemaan järvitaimenia ja koskessa asustavia harjuksia. Koskikalastajat onkivat niskalla olevalta karilta, 

kivisuisteelta eli möljältä sekä veneistä. Niskan alapuolella oleva kiivas koski on vaikea onkia, mutta 

kuohuissa piilottelee ripeäotteisia Lentuan taimenia. Möljän puoleinen kivetty sivu on suora ja hyvin vuolas. 

Vastaranta on monimuotoisempi ja siellä on enemmän monttuja ja koskikaloille mieleisiä kivenhuopeita. 

Välisuvantoon tultaessa virtaus asteittain rauhoittuu ja täältä loppuliussa monesti kyttää se kosken 

kookkain täpläkylki. Välisuvanto on kauttaaltaan kalaisaa virtaa. Kalastus onnistuu suvantoon jatkuvalta 

möljältä tai suvannon kapeammasta alaosasta. Iso Lentuankosken alapäässä suvannon lahdekkeessa on 

laavu. Välisuvannon lahdekkeen pääsee kiertämään pitkospolkua pitkin. Polulta voi poiketa Pienen 

Lentuankosken niskaan tai jatkaa suoraan metsän halki Pieni Lentuankosken alaosaan. 

 PIENI-LENTUANKOSKI  

Pieni Lentuankoski on isoveljeään laajempi ja monipuolisempi koskikalastusvesi. Pikku Lentua on täynnä 

akanvirtoja ja monttuja taimenille ja harjuksille. Koski virtaa 30-40 metriä leveässä uomassa rauhallisesti 

aaltoillen ja aina välillä sopivissa nieluissa kiihtyen. Länsirannalla on koko kosken reunustava hirsireunainen 

veneiden vetosuiste eli möljä. Suisteen ja pääuoman välissä on kareja, jotka hillitsevät virtaa ja 

muodostavat kaloille mieleisiä lymypaikkoja. Koski laskee kaartaen virtaavaan suvantoon. Myös täällä 

virralla on runsaasti kaloja, jotka ruokailevat koskesta tulevalla ravinnolla. Ohi leirintäalueen aina 

Lammasjärveen asti jatkuva virta sopii mainiosti perhokalastukseen veneestä. Pieni Lentuankosken 

itärannalla kulkee polkuja, jotka johdattavat kalastajaa pitkin jokivartta. Kosken loppukaarteessa on 

itärannalla helppokulkuinen hirsiseinäinen möljä, jolta kävelysilta vie leirintäalueelle johtavalle polulle. 

Lisätietoa Lentuankoskista  

 

ÄNÄTTIKOSKI  

Änättikoski on jyrkkä ja voimakasvirtainen metsän keskellä kuohuva koski. Änättikosken niska on joen 

suosituin kalapaikka. Niskalla koski on alajuoksua leveämpi ja virtaus muuta koskea maltillisempi. Tähän 

helposti kalastettavaan paikkaan on rakennettu laaja heittolaituri. Heittolaituri ja vieressä oleva 

käytännöllinen keittokatos, liiteri ja wc sekä leveät polkuväylät auttavat huonojalkaistakin koskikalastuksen 

makuun. Siintävä Änätin selkä ja kuusikon keskellä kuohuvan kosken niska muodostavat erikoiskohteelle 

viihtyisät kulissit. Änättikoski sopii hyvin perheen tai seurueen koskikalastuksen ja erämaapiknikin 

kohteeksi. Keittokatoksen lähialueella on mahdollisuus telttailla. Myös innokkaalle koskikalastuksen 

harrastajalle Änätti on mukava kohde, jossa riittää kokeiltavaa useakin päivän kalastussessioon. Koski on 

hyvin kivinen ja kivien huopeisiin muodostuu paljon koskikaloille mieleisiä piilopaikkoja. Kalastusvälineiksi 

sopivat kevyt virveli tai perho-onki. Reilun 10 metriä leveän kosken yltää kalastaman kodan puoleiselta 

rannalta, joka on metsää koko matkaltaan. Änättikosken alla joki levenee pyöreäksi Suvannoksi, jonka 

jälkeen se kapenee ja kääntyy kohti länttä. Virtaus kiihtyy vielä Aittokoskessa, ennen kuin joki laskee sillan 

luona Lentiirajärveen. Aittokoski on kokonaan rauhoitettu kalastukselta. Samoin Suvanto ja kosken alla 

oleva kutualue on rauhoitettu pilkkimiseltä luonnonkalaston elvyttämiseksi 

Lisätietoa Änättikoskesta 

http://www.kalallakainuussa.fi/kalapaikat/koskikalastus/kuhmo/lentuankosket
http://www.kalallakainuussa.fi/kalapaikat/koskikalastus/kuhmo/anattikoski

