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PAHTAKOSKI sijaitsee Martin kylän suunnassa Savukoskelta 
pohjoiseen. Paikka on saanut nimensä kosken itärannan korkeasta 
kivipahdasta, joka on toiminut esi-isiemme maamerkkinä. Kohde 
on helposti saavutettavissa ja tarjoaa erinomaiset puitteet paitsi 
kalastukseen myös retkeilyyn koskiluonnossa. 

Suvanto ja viisi koskea
Kalastuskohteen koskiosuus on kolmiosai-
nen. Tulipaikan kohdalla koski on leveä 
ja veden virtaus rauhallinen. Siitä ylävir-
taan noustaessa tullaan Kokkonivaan ja 
alapuolelle mentäessä pienen suvannon 
jälkeen Pahtakoskeen. Sen alapuolella on 
vielä 2 km pitkä Myllykosken koskijono.

Kokkonivan syvänteistä 
taimenta
Kokkoniva soveltuu erinomaisesti per-
hokalastukseen mataluutensa ja kahlat-
tavuutensa ansiosta. Syvin vir ta kulkee 
keskellä jokea. Nivan alapäästä löytyy 
pari hyvää syvännettä, joista voi tavoit-
taa taimenen. Matalan veden aikaan hyviä 
kivenhuopeita ja tasaisempia virran kohtia 
löytyy koko joen leveydeltä pitkin nivaa. 
Näistä tavoittaa harjuksen. Korkealla 
vedellä kannattaa keskittyä suurempien 
kivien ja rantojen läheisyyteen.

Voimakas ja selkeä 
Pahtakoski
Tulipaikalta alavirtaan jatkuvan suvannon 
jälkeen tullaan Pahtakoskelle. Kosken nis-
kassa on selkeitä ruokailevan kalan asen-
topaikkoja. Keskiosa on kovavirtaista vettä, 
jossa viehe tai perho pitää saada uimaan 
aivan pohjan tuntumassa. Kosken loppu-
liuku on myös haravoimisen arvoinen.

Ennakkoesite

Suvanto sopii 
heittokalastajille
Kokkonivan ja Pahtakosken välinen 
suvanto on helppo ja kannattava osuus 
heittokalastajille. Uoma on keskeltä 
matala ja rannoiltaan syvä. Etenkin suvan-
non yläosa heti Kokkonivan jälkeen sekä 
suvannon jälkeinen osa ennen Pahtakos-
kea kannattaa heittää tarkasti.

Hyvät puitteet  
retkeilyyn
Pahtakosken ranta on avointa ja kaunista 
koskimaisemaa. Kohde on Korvatunturin-
tie 9671:n varrella ja autolla pääsee aivan 
taukopaikan tuntumaan. Kohteessa on 
kaksi erillistä tulipaikkaa sekä runsaasti 
tilaa koskessa ja rannoilla kalastaville.

Pahtakoskea edeltää leveä suvanto, jossa syvin virta idänpuoleista rantaa.  
Ranta on helppokulkuinen ja kahlaamalla pääsee päävirran äärelle.
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Kalastajan Savukoski -hanke
projektipäällikkö Kari Kivelä
p. 0400 580109
kari.kivela@savukosket.fi

Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Kalastajan 
Savukoski

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 

Reittiohje
Kemijärvi – Pelkosenniemi 
 – Savukoski – Martti

Martin kylältä jatketaan Korvatunturintietä 
noin 6 km, ja käännytään vasemmalle pie-
nelle soratielle. Noin 100 m mittaisen 
soratien päässä on kohteen pysäköinti-
paikka ja rantatöyrään takana tulipaikka.

Kalastuslupa
Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.savukosket.fi

Varusteet ja lähipalvelut
Kalastuskohteessa on grillikatos, avotuli-
paikka pöydin ja penkein, puuliiteri, kalan-
käsittelypaikka sekä jätehuolto ja käymälä. 
Kalastajia palvelee myös info-taulu, jossa 
on vinkkejä kosken kalastamiseen. Lähim-

Kalastajan Savukoski -hanke
neljän pilottikohteen saavutettavuuden ja 
varustuksen parantamiseen. Työ aloitet-
tiin vesis tön ja kalakannan tilan kartoitta-
misella, jolla tuleville kalaistutuksille han-
kittiin vankka tutkimuksellinen perusta.

mät palvelut löytyvät noin 30 kilometrin 
päästä Savukosken kylältä, jossa on katta-
vat kauppa, majoitus- ja matkailupalvelut 
sekä erikoisliikkeitä. Mökkimajoitusta löy-
tyy 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

Pahtakoski 
Helposti kalalle!
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Oulu
Kuusamo

Rovaniemi
Kemijärvi

SAVUKOSKI
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