
Miekkakoski
Siinäpä haastetta!

MIEKKAKOSKI on luonnonkaunis kalastuskohde, jossa voi 
kokea Lapin erämaan rauhaa. Koski kaartaa kallioisten rantojen 
reunustamassa avarassa kanjonissa tarjoten lukemattoman määrän 
lymypaikkoja taimenille ja harjuksille. Siinäpä haastetta!

Vaativa mutta  
palkitseva Miekkakoski
Miekkakoski on noin 60 metriä leveä koski, 
joka on yläosastaan suhteellisen matalaa ja 
alaosaltaan syvempää kovavirtaista vettä. 
Koski sopii niin heitto- kuin perhokalas-
tukseenkin. Kosken keskivaiheilla Itäran-
nan puolelta on etenkin matalalla vedellä 
mahdollisuus kahlata melkeinpä keskelle 
jokea, kunhan katsoo reittinsä tarkasti. 
Kahluureitti kannattaa kalastaa ennen kuin 
menee veteen, sillä kallioiset rannat ovat 
hopeakylkisten suosiossa.

Ennakkoesite

Korkean veden aikana 
kosken niskasta ja reunoilta
Vir taus puristuu kosken keskivaiheilla 
kapeaan ränniin, joka ohjaa päävirran 
länsirannan tuntumaan. Itärannan puo-
lella kallionkoloihin on muodostunut 
syviä monttuja kosken koko matkalle. 
Ne kannattaa kalastaa tarkasti samoin 
kuin päävirran reuna. Korkean veden 
aikana kalastus kannattaa keskittää kos-
ken matalaan niskaan ja lähemmäs ran-
toja. Länsirannalta se onnistuu myös ilman 
kahluuvarusteita.

Helposti  
kalastettavat rannat
Kosken niska on matalahko, sen syvin osa 
kulkee itärannan puolella. Kosken loppu-
osan pystyy kalastamaan kummaltakin 
rannalta yhtä hyvin, mutta korkeammalla 
vedellä itärannalla olevat montut voivat 
olla hyviä ottipaikkoja. Kosken alapuolella 
virtaus jatkuu miedompana ja syvempänä 
nivana, jossa etenkin heittokalastajan kan-
nattaa käydä kokeilemassa onneansa.

Kaksi erämaahenkistä 
tukikohtaa
Miekkakoskella on kaksi erillistä tukikoh-
taa. Toinen on uoman länsirannalla ja toi-
nen hieman alempana itärannalla. Vaikka 
koskikohde on etäällä valtateistä, sen 
molemmille puolille johtaa hyväkulkuinen 
soratie. Opasteet ohjaavat kohteeseen. 
Auton voi pysäköidä tulipaikan tuntumaan. 
Hyvin varustetut ja maisemaan sopivat 
taukopaikat lisäävät kalastusnautintoa.

Miekkakosken länsiranta on 
kivikkoinen. Kahluupaikka sijaitsee 
kuvan oikeassa reunassa.

Kalastajan 
Savukoski

www.savukosket.fi
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Kalastajan Savukoski -hanke
projektipäällikkö Kari Kivelä
p. 0400 580109
kari.kivela@savukosket.fi

Kemijoen latvavesillä on useita historialli-
sia kalapaikkoja, joista osa ehti jo kadota 
kalastajien kartoilta. Ne ovat kuitenkin 
edelleen luonnonolosuhteiltaan ja kalas-
tettavuudeltaan sykähdyttäviä kohteita – 
ehdottomasti kokemisen arvoisia.

Elokuussa 2013 käynnistetty Kalastajan 
Savukoski -hanke tarttui haasteeseen ja 
aloitti työn kalastusmatkailun vahvis-
tamiseksi Savukosken kunnan alueella. 
Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään nel-

Kalastajan Savukoski -hanke
jän pilottikohteen saavutettavuuden ja 
varustuksen parantamiseen. Työ aloitettiin 
vesis tön ja kalakannan tilan kartoittami-
sella, jolla tuleville kalaistutuksille hankittiin 
vankka tutkimuksellinen perusta.

Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Miekkakoski

Kalastajan 
Savukoski

Reittiohje
Kemijärvi–Pelkosenniemi – Savukoski

Miekkakosken länsipuoli
Savukosken kylältä lähdetään Korvatun-
turintielle, jota ajetaan noin 400 metriä. 
Tämän jälkeen käännytään oikealle. Vii-
meisten talojen jälkeen tie muuttuu sora-
tieksi, jota ajetaan suoraan perille saakka 
noin 4 km.

Miekkakosken itäpuoli
Savukosken kylältä jatketaan Sallantietä 
eteenpäin noin 6 km. Miekkavaarantie 
kääntyy vasemmalle heti Kemijoen ylittä-
vän sillan jälkeen. Tätä tietä ajetaan noin 
2 km, kunnes saavutaan Y-risteykseen. 
Risteyksestä jatketaan vasemmalle noin 
3,5 km kunnes saavutaan kalastuskohteen 
merkitylle pysäköintipaikalle.

Siinäpä haastetta!

Kalastuslupa
Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.savukosket.fi

Varusteet ja  
lähipalvelut
Kalastuskohteessa on katettu nuotio-
paikka, puuliiteri, kalankäsittelypaikka 
sekä jätehuolto ja käymälä. Kalastajia pal-
velee myös info-taulu, jossa on vinkkejä 
kosken kalastamiseen. Lähimmät palvelut 
löytyvät noin 10 kilometrin päästä Savu-
kosken kylältä, jossa on kattavat kauppa-, 
majoitus- ja matkailupalvelut sekä erikois-
liikkeitä. Mökkimajoitusta löytyy myös eri 
puolilta Savukosken kuntaa.

Kalasto
Taimen, harjus, siika, ahven, hauki. Kosken 
kalakantoja hoidetaan taimenistutuksilla.
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Kummikalat  
Virtuaalikoskessa
Virtuaalikoski on uusi ja kiehtova 
tapa seurata vaelluskalojen maailmaa 
niiden todellisessa ympäristössä. 
Sinäkin voit alkaa Kalakummiksi 
ostamalla omia nimikkokaloja ja 
seurata niiden vaiheita netissä.

Yrityksille Virtuaalikoski tarjoaa 
ainutlaatuista näkyvyyttä ja samalla 
mahdollisuuden tehdä konkreettinen 
ekoteko Lapin vaelluskalakannan 
elvyttämiseksi.

Virtuaalikoski

Savukosken kunta
www.savukoski.fi

Lisätietoa: www.savukosket.fi
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Kemijärvi

Martti, Sokli
Korvatunturi

Miekkakoski

Salla

Savukoski

Kivitie

Miekkakoskentie

Oulu
Kuusamo

Rovaniemi
Kemijärvi

SAVUKOSKI
Sodankylä

Ivalo


