
Savukoski 

Kalastajan 
Savukoski

Ikiaikainen kalapaikka

www.savukosket.fi

SAVUKOSKI on ikiaikainen kalapaikka, jonka äärelle on 
muodostunut asutuksen ja palveluiden keskus. Leveänä virtaava uoma 
on kalaisa ja tarjoaa kiinnostavan kattauksen erilaisia ottipaikkoja. 
Palvelut sijaitsevat kosken välittömässä läheisyydessä, joten kohde 
sopii erinomaisesti myös perheiden ja ryhmien kalastuskohteeksi. 

Leveä uoma,  
matalat rannat
Joki vir taa leveänä ja rannoiltaan suh-
teellisen matalana koskena. Sen keski-
vaiheilla on syvempi väylä, jossa vettä 
on syvimmillään noin kaksi metriä veden 
korkeudesta riippuen. Koski on helppo 
kalastaa sen selkeitten piir teittensä 
takia. Kosken profiili sopii parhaiten 
heittokalastajille mutta myös perhoka-
lastus on nautittavaa.

Ennakkoesite

Liikkuminen  
koskessa ja rannoilla
Kosken rannat ovat helppokulkuisia ja 
paljaita. Perhokalastajien kannattaa ottaa 
huomioon leveän virran aiheuttama paine, 
joka tekee syvemmälle kahlaamisesta haas-
tavaa. Matalalla vedellä pääsee kahlaamaan 
kohtalaisen pitkälle koskeen, jolloin tavoit-
taa myös pääuoman reunavirrat. Korkean 
veden aikaan kannattaa kalastaa rantojen 
läheisyydessä olevia kalojen asentopaikkoja.

Ottipaikat  
päävirran sivuilla
Koskella on leveyttä lähes sata metriä. 
Kalat oleskelevat usein miedommassa vir-
rassa päävirran sivuilla montuissa ja kivien 
takana. Savukoskessa näitä taimenten ja 
harjusten tyypillisiä lymypaikkoja on pal-
jon. Hyvää kalastusaluetta ovat etenkin 
kosken niska, loppuliuku ja kosken kes-
kivaiheilla olevat isommat kivet, joiden 
taustat kannattaa haravoida tarkasti.

Aivan kylän  
pinnassa
Savukoski sijaitsee Savukosken kylän koh-
dalla. Palveluiden läheisyyden ja helpon 
saavutettavuuden vuoksi Savukoski sopii 
erinomaisesti myös ryhmien retkikoh-
teeksi, perheille ja harrastustaan aloit-
taville.

Savukoski on monipuolinen ja kalastettava 
kohde. Lapin erämaamaisema ja kylän monet 
palvelut luovat kalastukselle viihtyisät puitteet.
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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 – Joulumuorin Tupa

Koskelle pääsee helpoimmin ajamalla Jou-
lumuorin Tuvan pihaan. Tämä matkailu-
palvelupiste sijaitsee Savukosken keskivai-
heilla, aivan rannan tuntumassa.

Kalastuslupa
Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.savukosket.fi

Varusteet ja lähipalvelut
Savukosken kylän kauppa-, majoitus- ja 
matkailupalvelut sijaitsevat kosken välit-
tömässä läheisyydessä. Kalastuskohteessa 
on grillikatos, puuliiteri, kalankäsittely-
paikka sekä jätehuolto ja käymälä. Kalas-
tajia palvelee myös info-taulu, jossa on 
vinkkejä kosken kalastamiseen.

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.

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

Savukoski 
Ikiaikainen kalapaikka

Kanootti on kätevät liikkumismuoto 
Savukosken vesireiteillä. Kanootteja 
vuokraavat alueen matkailupalvelut.
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Savukoski

Salla

Kemijärvi Martti, Sokli
Korvatunturi

Oulu
Kuusamo

Rovaniemi
Kemijärvi

SAVUKOSKI
Sodankylä

Ivalo


