
YHTEISLUPA Vuokatin koskille kesä 2017 

 Kalastusmatkailijalle räätälöity yhteislupa Vuokatin keskeisille koskille on saatavana 1.6. – 30.8.2017. Yhdellä 
kalastusluvalla pääset vapaasti ja kätevästi kiertämään useilla Vuokatin lähialueen koskikalastuskohteilla.  

 

Kalastusmatkailijan yhteislupaa on saatavilla vain kolmen vuorokauden mittaisena ja sen hinta on 40 € / 3 vrk. 

 

Kalastusmatkailijan yhteislupa Vuokatin koskille vuonna 2017 kattaa seuraavat joet ja niissä yhteensä toistakymmentä 

koskea: Jormasjoki, Tuhkajoki, Tipasjoki, Lontanjoki ja Ontojoki (*kartta)  

 

Jokaisessa kalastuskohteessa ovat voimassa kohdekohtaiset ohjeet, säännöt ja yhteystiedot, jotka löytyvät osoitteesta : 

  www.kalallakainuussa.fi 

Jormaskosket virtaavat maalaismaisemassa. Joki on niittyjen ja peltojen keskellä painanteessa, joten asutuksesta huolimatta 
koskilla saa liikkua mukavasti omassa rauhassa. Kalastajan tulee kuitenkin huomioida laitumien aidat ja muutamat rantasaunat. 
Koskien rannoilla ei ole nuotiopaikkaa, mutta valtatien huollettu levähdyspaikka sijaitsee sopivasti Jormaskoskien puolivälissä. 
Kalastuksen kannattaa aloittaa aivan sillan kupeesta ja etsiä lisää kalapaikkoja ylä- ja alavirralta. 

Niskalta alavirtaan on metsän siimeksessä virtaavaa, paikoin moniuomaista koskea. Ennen rautatiesiltaa on hitaasti virtaava suvanto. 
Rautatiestä alkaen alas Jormasjokisuuhun asti kuohuvaa noin kilometrin mittainen Myllylänkoski. Joki on noin 20 metriä leveä ja se on 
pääosin yhdeltä rannalta kalastettavissa. Paikoin kosken rannat ovat puustoisia ja ainakin perhokalastaja joutuu hieman kahlaamaan 
päästäkseen heittämään. Rantakasvillisuuden suojassa tosin viihtyvät myös kalat. Yhtenäiset yli puolitoista kilometriä pitkät 
Jormaskosket muodostavat mukavan laajan ja helposti saavutettavan koskikalastusalueen. Suositussa kalapaikassa potentiaalisia 
ottipaikkoja ja kalastettavaa riittää alueen päästä päähän.  

Virtalan virrat sijaitsevat aivan Jormasjärven luusuassa, jossa Vuokatin vaarat kauniisti kehystävät järvimaisemaa. Siellä on kaksi 
lyhyttä nivaa sekä niiden välillä parisataa metriä rauhallista virtaa. Tavallinen saalis on pyyntikokoisena istutettu kirjolohi. Istutuskalat 
kiertelevät virrassa ja ruokailevat nivojen tuntumassa. Hidas virta suosii uistimen heittäjää ja nivasta nappaa saaliinsa perhokalastaja. 
Kannattaa huomata, että Virtala sijaitsee aivan Jormasjärven kupeessa ja ajoittain järvitaimenet laskeutuvat ruokailemaan nivoihin. 
Pieni kalapaikka on parhaimmillaan kun se on saanut hieman rauhoittua. 

Luvat:  
10 €/vrk, 20 €/viikko ja 40 €/kausi. Lupa kattaa Jormasjoen ja Tuhkajoen. 

Lupien myynti: www.kalakortti.com 

Mobiililupa vuorokaudeksi: Soita 0606 056 1437 (lupa tulee tekstiviestinä matkapuhelimeesi ja veloitetaan matkapuhelinlaskussasi), 
hinta (10,01 eur+mpm) LupaNet (www.lupanet.com) Ase- ja optiikkahuolto Korhonen (Kajaani). Jukka Lukkari, Eero Hentunen ja Leo 
Schroderus. 
Säännöt:  
Saaliskiintiö 3 lohikalaa/vrk 

 

TUHKAJOKI 

KOSKINEN PIKKUJOKI 

Lännestä Jormasjärveen laskee pieni Tuhkajoki. Kolmisopen järvestä alkava jyrkkä Tuhkajoki putoaa kahdessa koskessa lähes 35 
metriä. Niskalankoski on heti järven luusuassa. Koskien välillä on rauhallisempaa virtaa ja Tuhkakylän kohdalla kuohuvaa toinen jyrkkä 
parikilometrinen koskitaival. Loppumatkalla joki virtaa rauhallisina nivoina kohti Jormasjärveä.  

Koskikalastus keskittyy siltojen tuntumaan ja näissä kohteissa tavallisin saalis on reilun kokoinen istukaslohi. Viisikilometriseltä 
pikkujoelta löytyy rauhallisia alueita esimerkiksi yläjuoksulta missä ei ole rannoilla ollenkaan asutusta. Sieltä tavoittaa helposti myös 
luonnonkutuisia harjuksia ja taimenia. Puromaisella 3-5 metriä leveällä joella paras kalastusaika on useimmiten alkukesästä. 

Lupien myynti:  
Mobiililupa vuorokaudeksi: Soita 0606 056 1437 (lupa tulee tekstiviestinä matkapuhelimeesi ja veloitetaan matkapuhelinlaskussasi), 
hinta (10,01 eur+mpm) LupaNet (www.lupanet.com) Ase- ja optiikkahuolto Korhonen (Kajaani). Jukka Lukkari, Eero Hentunen ja Leo 
Schroderus. 
Säännöt:  
Saaliskiintiö 3 lohikalaa/vrk, Lisätietoja: Jormaskylän Korholanmäen osakaskunta, Petri Komulainen 044-5758 561. 
Kalastuskausi:  
Kalastuskausi 28.5.2016 klo 12.00 - 31.8.2016 

 

TIPASJOKI JA LONTANJOKI 

Suosittuja, hoidettuja ja kalaisia pienvesistöjä 

Sotkamosta itään, Tipasojan ja Lontan kylillä virtaa kaksi vierekkäistä joki- ja järvireittiä etelästä pohjoiseen. Molemmat laskevat 
Sotkamon isoihin järviin. Lontanjoki virtaa Sapsojärveen ja Tipasjoki Kiimasjärveen. Koska molemmat joet kuuluvat yhteen 
kalastusalueeseen, löytyy yhdellä koskiluvalla kalastettavaksi kymmeniä mielenkiintoisia kalakoskia. 

Tipasjoen alueen suosituimmat kosket tavoittaa autoillen. Kalakohteisiin on opasteita Hiidenporttiin vievän Tipasojantien varrella. 
Alajuoksu on maalaismaisemaa. Toisaalta alueelle ovat tyypillisiä kuivat, komeat männikkökankaat ja jyrkkärinteiset harjut risteilevät 



vesireittien välisellä kannaksella. Tipasjoen yläjuoksun kalakohteet sijaitsevat laajalla metsäalueella Pieni- Tipasjärven pohjoispuolella. 
Hiidenportin kansallispuisto taasen sijaitsee alueen eteläpuolella, joten kalastusretkeen voi yhdistää koko perheen luontoretken. 

Tipasjoen alaosa 

Tipasjoki ja varsinkin sen alaosan kosket ovat jo vuosikymmeniä muodostaneet suositun koskikalastusalueen. Alueen kalastukselle ovat 
olleet tunnusomaista pienet noin 5 – 10 metriä leveät kosket sekä niistä saatavat kookkaat istukaslohet. Kalastuskohdetta on kehitetty jo 
vuosikymmenien ajan. Näyttävä esimerkki on Pungankoski, jonka rantaan on rakennettu liikuntaesteisille kalapaikat sekä komea 
kotatukikohta joka sopii isommankin seurueen etapiksi. Jokikalastus painottuu alkukesään. Esimerkiksi toukokuun viimeisen 
perjantain avajaiset on perinteinen kylätapahtuma suurinkalakilpailuineen ( voittajalle vuodeksi kiertopalkinto, johon kaiverretaan 
voittajan nimi ). Kalakosket ovat kuitenkin auki lähes ympäri vuoden ja rauhassa kalastaen tavoittaa koskista kirjolohia, villejä taimenia 
sekä harjuksia ja luonnonkaloja läpi kauden. Tipasjoen kalastetuin alue on Räätäjärven ala- ja yläpuolella Pungankoskella ja 
Välikoskella. Alajuoksulla on useita muitakin koskia ja putousta yhteensä yli 20 metriä. Kosket löytyvät jokea seurailevan Tipasojantien 
läheltä, joten kalalla on helppo pistäytyä. Välikoskelta löytyy matkailuyritys, joka tarjoaa mm. majoitusta, opastettuja kalastuspaketteja 
sekä yksityisen "varman" lampikalaveden. 

Tipasjoen yläosa 

Pieni-Tipasjärven ja Kalliojärven välillä joki kulkee yli viiden kilometrin matkan metsien keskellä. Metsätaipaleen koskissa on putousta 
yhteensä yli 30 metriä ja potentiaalisia koskikalapaikkoja on kymmeniä. Metsäautotiet kiertävät yläosan jokialueen ja ylittävät joen vain 
Myllykosken niskalla Pieni-Tipaksen luusuassa. Jokivarsi on hyvin rauhallinen ja erämainen sillä tiet eivät kulje ihan jokirannassa. 
Metsäautoteiltä on asialliset opasteet suosituimmille kalakoskille kuten Myllykoskelle, Rajakoskelle, Pystykoskelle, Haarakoskelle ja 
Hevonperseenkoskelle. Haarakoskella ja Myllykoskella on tulipaikat polttopuineen. Lisäkohteita voi selvittää kartasta. Kalastona on 
istutuslohia sekä villejä taimenia ja harjuksia.. 

Lontanjoki 

Lontanjoki löytyy ajamalla Tipasjoelta Välikosken ylittävää Lontantietä (tie-19171) noin viisi kilometriä Lonttaan ja kääntymällä 
Lontanjoentielle. Sitä ajetaan 1.05 km ja käännytään vasemmalle kohti jokea. Kynkäänkosken pohjoisrannalla on kalastajien 
pysäköintialue, infotaulu ja nuotiopaikka polttopuineen. Lontanjoen koskikalastuspaikat ovat Hietasenjärven alapuolella siltojen 
välisellä parin kilometrin jokitaipalella. Alueella on viisi kappaletta noin 5 – 10 metriä leveitä koskia. Suosituin kalastusalue on 
Niskakosken ja Ämmäkosken välillä. Koskilla kalastaessa ja rannoilla liikkuessa on kohteliasta huomioida ranta-asutus sekä välttää 
yksityistien siltaa. Tummavetisessä Lontanjoesta tulee saaliiksi istutettuja kirjolohia sekä vesistössä kasvaneita taimenia ja harjuksia. 

Luvat:  
Tipasjoen ja Lontanjoen koskikalastusluvat: 15 €/vrk, 25 €/vko, 45 €/kausi.  
Lupien myynti:  
Jouni Okkonen, puh. 0400280687, Hiiden Torppa puh. 0503539031, Intersport Piipponen Sotkamo ja Jouko Sormunen, Tipasojantie 
51 88600 Sotkamo puh. 0405919836, Matti Niskanen, Puistotie 4 88600 Sotkamo puh. 0400585774, Jaakko Holopainen, 
Riekinrannantie 4 B 88600 Sotkamo puh 0443535355 ja Sampo Parviainen, Makkosentie 15 A 4 88600 Sotkamo puh. 0400287745 
Mobiililupa vuorokaudeksi: Soita 0606 056 1449 (lupa tulee tekstiviestinä matkapuhelimeesi ja veloitetaan matkapuhelinlaskussasi), 
hinta (15,44 € +mpm) Mobiililupa viikoksi: Soita 0606 056 1450 (lupa tulee tekstiviestinä matkapuhelimeesi ja veloitetaan 
matkapuhelinlaskussasi), hinta (25,79 € +mpm) 

Luvat netistä: www.kalakortti.com 
 
Säännöt:  
Saaliskiintiö 3 lohikalaa/vrk, taimenen alamitta 60 cm. 
Kalastuskausi:  
Kalastuskauden avaus torstaina 25.5.2017 klo 12:00 Lisätietoja: Martti Kähkönen puh. 0407312621 
 

ONTOJOKI 

LOHIKALOIN HOIDETTU ISO VIRTA 

Ontojokea pitkin virtaavat Kuhmon laajan vesistöt Sotkamon järviin. Joessa olivat aikoinaan komeat kosket, jotka nyt pyörittävät 
Katerman ja Kallioisen voimalaitoksia. Kahden voimalaitoksen välillä on lähes kymmenen kilometrin runsasvirtainen jokialue. Asutus 
on keskittynyt hieman sivummalle Ontojoen kylälle ja Ontojoki virtaa koko matkallaan metsän keskellä. 

Ontojoki on mielenkiintoinen kookas kalavirta. Varsinaista koskea ei ole, vaan joki on leveää uistelu- ja vapakalastusvirtaa. 
Kalastuskohteena sitä voi verrata Kajaaninjokeen tai Tammerkoskeen, mutta asumattomat rannat luovat joelle erämaisen tunnelman. 
Yläosan kapeikoissa vesi virtaa voimakkaasti. Puoliväliin tultaessa joki laajenee ja virtaus tasaantuu kohti Kallioisen voimalaitosta. 

Rannalta kalastajan mielipaikat ovat Katerman alapuolella. Kypäräisenniemen kohdalla on koskimaista virtaa ja yläosassa on vanhoja 
koskenpohjan kareja kaloille asentopaikoiksi. Myös Karppasenlampeen pystyy etelärannalta kahlaamaan ja perhokalastaja tavoittaa 
onnistuessaan siikoja ja harjuksia. 
Ontojokea voi erityisesti suositella uisteluun ja vapakalastukseen veneestä. Veneen saa laskettua vesille Kallioisen voimalaitoksen 
läheiseltä valetulta laskuluiskalta tai Katerman voimalaitoksen alapuolelta. 

Ontojoen viehelupa-alue kattaa Katerman ja Kallioisen voimalaitosten välisen jokiosuuden. Katerman voimalaitoksen yläkanavassa on 
kalastus kielletty. Vieheluvalla sallittuja kalastusmuotoja ovat heitto- ja vetouistelu sekä perhokalastus. 

 
Luvat:  



10 €/vrk, 15 €/viikko ja 30 €/kalenterivuosi. Sotkamon kalastusalue/pj Markku Heikkinen 0440-326960 
Lupien myynti:  
Mobiililupa vuorokaudeksi: Soita 0606 056 1438 (lupa tulee tekstiviestinä matkapuhelimeesi ja veloitetaan matkapuhelinlaskussasi), 
hinta (10,01 €+mpm) Myyntipisteet: Toivo Hakkarainen  Ontojoki 040-5572495, Väinö Lukkari  Ontojoki 0400-218437, 

Pääkkönen&Piirainen Kuhmo, www.kalakortti.com, lupa-automaatti Katerman voimalaitoksen piha-alueella. 
Säännöt:  
Luvalla saa ottaa korkeintaan 2 kirjolohta tai taimenta/vrk. Vaparajoitus 2 kpl/kalastaja. Alle 15-vuotiaat eivät tarvitse vanhempiensa 
seurassa kalastaessaan lupaa. 
Kalastuskausi:  
Kalastuskausi on koko vuosi. 
 
 


