
USEITA KOSKIA KAHDEN VESISTÖN YHTYMÄ-
KOHDASSA
Kuhmon kaakkoisosassa aivan valtakunnan rajalta al-
kavalla laajalla Saunajoen reitillä on kahden eri kalas-
tuskunnan vesiä. Alajuoksulla ovat Lammasperän osakas-
kunnan vedet ja yläjuoksulla Saunajärven osakaskunnan
vedet. Suurempi reitti kerää vetensä pohjoisesta
Elimyssalolta Kiekinjokeen. Jokeen yhtyy kaakosta tule-
va Kesselinjoki. Yhdyttyään joki jatkaa pikkuveljen eli
Kesselinjoen nimellä. Toinen jokireitti alkaa etelästä
Saunajärven alueelta ja virtaa Louhenjokena Sauna-
jokeen. Vesistöjen rannoilla ei juurikaan ole asutusta. Alu-
eella on kymmeniä erämaisia koskia, joilla hyvin harvoin
tapaa toista koskikalastajaa. Kuhmon itäosan muutamiin
teiden tuntumassa oleviin koskiin istutetaan pyyntikokoista
kalaa ja muuten joissa on luonnonkalasto.

Lammasperän kosket

Lammasperän alueella yhtyy etelästä tuleva Saunajoki ja
idästä virtaava Kesselinjoki (Komulanjoki). Näistä kah-
desta Kesselinjoki on vesimäärältään isompi ns. pääuoma.
Sen latvat yltävät valtakunnan rajan tuntumaan, josta
vesistöt virtaavat kymmeniä kilometrejä muun muassa
Kiekinjokena ja Kesselinjokena. Jokien yhdyttyä on kos-
kien virtaama jo Kuhmon vapaista joista kolmanneksi
suurin.
Lammasperän kosket löytyvät ajamalla noin 20 km itään
Kiekinkoskelle vievää Hukkajärventietä (tie-9121) ja
kääntymällä oikealle Lammasjärventielle. Lammasjärven-
tietä on Saunajoen sillalle noin 2,5 km. Heti sillankorvassa
on kalastajille laavu. Toinen kanoottivaeltajille ja kalastajille
tarkoitettu laavu löytyy kämpän puoleiselta rannalta kos-
kien alapuolelta Lahnasuvannosta. Sillan vieressä ja kos-
ken rannalla sijaitsee metsästysseuran kämppä, jonka
vuokraamista voi tiedustella kalavedenosakaskunnalta.
Kämppään majoittuu reilusti toistakymmentä kalastajaa
ja vuokralaisten käytössä on pihalla myös kota. Jokien
pääuomassa on Niskakoskesta alkaen noin kaksi kilomet-
riä vaihtelevasti kuohuvaa koskea Petkelkoskessa,
Vääräkoskessa, Konttikoskessa, Kattilakoskessa ja
Saunakoskessa. Lisäksi koskien välillä on jalokaloille
mieleisiä sopivasti virtaavia suvantoja. Noin 20 metriä
leveissä koskissa on kalapaikkoja pitkin matkaa ja ne ta-
voittaa pääosin yhdeltä rannalta kalastaen. Maantiesilta
on mukavasti koskivesien puolivälissä. Jos koluaa huo-
lella molemmat rannat sekä sivujoen, riittää koski-
kalastajalla tutkittavaa useaksi päiväksi. Koskialueet päät-
tyvät Lahnasuvantoon, jonka jälkeen joki virtaa rauhalli-
sesti Lammasjärveen. Saunajoki liittyy pääuomaan ete-
lästä Vääräkosken kohdalla. Noin 5-10 metriä leveä
Saunajoki on vesimäärältään reilusti Kesselin uomaa pie-
nempi. Siikakoski ja Huhmarus ovat joen alajuoksun kos-
kia, joita monet pitävät vähintään pääuoman koskien ver-
taisina kala-apajina. Joen keskiosa virtaa rauhallisesti ja
taas alueen yläosassa aivan maantien tuntumassa on pari
lyhyttä nivamaista koskea.

Kalasto ja hoito

Lammasjärvestä ja koko Kuhmon järvialueelta taimenet
vaeltavat Lammasperän koskiin ja edelleen ylävesille.
Taimenia saadaankin alueelta läpi kauden. Useimmiten
saalistaimenet ovat kotoisin osakaskunnan joki-istutuk-
sista. Alueen koskissa elää ja lisääntyy myös paikallinen
har-juskanta. Lammasperän koskiin on kunnostettu kutu-
sora-alueita, jotta taimen ja harjuksen luonnon lisäänty-
minen paranee. Osakaskunta istuttaa jokiin myös har-
juksen ja taimenen pienpoikasia. Suvannoissa on hau-

kia, ahvenia ym. kalaa.

Lammasperän kosket ja Luulajanjoki
Lammasperän kalastuskohdetiedot:

Kosket lueteltuna ylhäältä alavirtaan:
Vääräkoski

· Pituus: 200 m
· Putous: 1,6 m
· Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Konttikoski
· Pituus: 100 m
· Putous: 0,5 m
· Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Kattilakoski
· Pituus: 430 m
· Putous: 2,5 m
· Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Saunakoski
· Pituus: 650 m
· Putous: 2,0 m
· Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Luulajanjoki

RAUHALLINEN PERUKAN METSÄJOKI
Luulajanjoki on vanhaltaan tunnettu pienenä Lentuan
“lohijokena”. Kaakosta Lentuaan laskeva vesistö alkaa yli
30 kilometrin päästä Niemiskylän ympäristön monista
lammista ja pikkujärvistä. Latvoilla vesistö on jakaan-
tuneena puromaisiin Kuusijokeen ja Niemisjokeen.
Koskikalastukseen sopivaa aluetta löytyy Niemisjärves-
tä alavirtaan. Niemisjärven ja Luulajanjärven välillä on noin
neljä kilometriä jokea jonka neljässä koskessa on yhteensä
noin kymmenen metriä pudotusta. Potentiaalisimmat
koskikalastuspaikat ovat tämän jokiosuuden yläpään
jyrkissä koskissa Myllykoskessa ja Ämmänkoskessa.
Myllykoski on tien tuntumassa mutta Ämmänkoskelle
päästäkseen on sonnustauduttava metsäpolulle. Ämmän-
kosken alapäässä on laavu. Myös Luulajanjärven alapuo-
lella on jyrkkiä koskia, joissa joen vesi putoaa lähes viisi-
toista metriä. Tämän alueen ykköskalapaikka on nimen-
sä mukainen Pitkäkoski. Se kuuluu samaan kalastuslupa-
alueeseen ja siinä riittää kalastettavaa koskialuetta yli
kaksi kilometriä. Pitkäkosken niskalla sillasta (Hirvelän-
tie 1173) ylävirtaan olevan vanhan uittopadon luona on
kyläläisten kunnostama leirialue. Leirialueella on laavu,
ruokailukatos ja wc. Kalastuslupa-alue päättyy Pitkä-
kosken alaosassa. Luulajanjoen rauhallisilta koskilta löy-
tää aitoa erämaista Kuhmon perukan tunnelmaa ja saa

yleensä omassa rauhassa tavoitella koskikaloja.

Kalasto ja hoito

Luulajanjoki on metsäjoki, jonka hoidossa keskitytään
luonnonmukaisuuteen. Joki on hyvin potentiaalinen
pieni vaelluskalajoki johon Lentuasta nousee
järvitaimenia. Koskissa lisääntyy ja kasvaa myös
paikallisia harjuksia. Koskia kunnostetaan niin, että
koskikalojen luonnonlisääntyminen vahvistuu. Kalastaji-
en vastuulla on noudattaa kalojen alamittoja, jotta

kaloilla säilyy mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.

Luulajanjoen alaosan kalastuskohteen tiedot

Pitkäkoski
· Pituus: 1400 m
· Putous: 9,7 m
· Keskivirtaama: 2,9 m3/s



Luvat:

Lammasperän koskien ja Luulajanjoen

koskikalastusluvat:

Osakas:

20 • / koko kausi   (sis.uistelun kaikissa

vesissä)

5 • alle 12v koko kausi(sis.uistelun

kaikissa vesissä)

5 • vuorokausi (ei uisteluoikeutta)

ULKOPUOLISET:

15 • vuorokausi (ei uisteluoikeutta)

40 • viikko (ei uisteluoikeutta)

50 • koko kausi (ei uisteluoikeutta)

Kalastuslupa kattaa Lammasperän kosket. Sama
lupa kattaa myös Luulajanjoen kosket Pitkä-
koskesta alkaen ylävirtaan Niemisjärveen asti.

Lupien myynti:Pääkkönen & Piirainen, Teijo Tampio
040-7615216 Hirvelänkylällä), Vesa Kilpeläinen (Save-
lan talo, Hukkajärventie 2340, Lammasperässä. Huom.

osakaskunta vuokraa mökkiä Saunakosken rannalla).

Säännöt:

Kalojen alamitat: taimen 60 cm, harjus 35 cm
Kalastuskausi:
1.6. ja päättyy 30.4. Lakisääteinen taimenen
rauhoitusaika on 11.9. – 15.11.

Lohikaloilla rajoitus enintään 2 kalaa vuorokaudes-
sa.

Lisätietoja: Onni Kilpeläinen, Lammasperän kala-
vedenosakaskunta puh. 040 742 18 34, Tuula Kilpeläi-
nen 044 330 55 29


