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Kesämatkailu ja kalastus sen yhtenä merkittävänä vetovoi-
matekijänä ovat Itä-Lapille suuri mahdollisuus. Tämän päi-
vän harrastajakalastajat ovat laatutietoisia ja arvostavat 
saaliin lisäksi myös kohteen luontoarvoja ja palvelutarjontaa.

Elokuussa 2013 käynnistetty Kalastajan Savukoski -hanke 
on tarttunut haasteeseen ja aloittanut työn kalastusmatkai-
lun kasvattamiseksi Savukosken kunnan alueella. Ensimmäi-
sessä vaiheessa keskitytään neljän pilottikohteen saavutet-

tavuuden ja varustuksen parantamiseen. Myös vesistön ja 
kalakannan tila kartoitetaan, jotta tuleville kalaistutuksille 
saadaan vankka tutkimuksellinen perusta. 

Hankkeen tärkein tuotos on kuitenkin toimintamalli, 
joka sitouttaa alueen toimijat, kalastusharrastajat sekä 
yhteistyökumppanit Savukosken kalastuskohteiden pitkä-
jänteiseen kehittämiseen. Tutustu ja tule mukaan!

Savukoski
Savukoski on ikiaikainen kalapaikka, 
jonka ympärille kunnan keskus on 
muodostunut. Koski on kalaisa ja 
kiinnostava lukuisine ottipaikkoineen. 
Majoitus- ja matkailupalvelut sijait-
sevat kohteen välittömässä läheisyy-
dessä. Siksi se sopii erinomaisesti 
myös perheille, aloittaville harrasta-
jille sekä ryhmien retkikohteeksi.

Miekkakoski
Miekkakoski on kokemisen arvoinen 
kohde jo yksin luonnonkauneu-
tensa vuoksi. Siellä vallitsee erä-
maan hiljaisuus, jossa keskittyminen 
on täydellistä. Kallioiset rannat ja 
kaartuva uoma tarjoavat haasteita 
myös kokeneille harrastajille. Kosken 
molemmilla rannoilla on hyvin varus-
tetut tauko- ja tulipaikat. Niiden 
välillä on kahluupaikka.

Pahtakoski
Pahtakoski sijaitsee Martin kylän 
suunnassa ja sinne pääsee helposti 
autolla. Viiden peräkkäisen kosken 
luonto on avointa ja uoma taukopai-
kan kohdalla leveä. Saalis lymyilee 
monilukuisten kivilohkareiden 
suojissa. Helppokulkuisuus, saavutet-
tavuus ja monipuoliset retkeilyvarus-
teet tekevät kohteesta sopivan myös 
perheiden kalastusretkille.

Itä-Lapin erämaissa ja tunturimaisemissa virtaavat vesistöt 
muodostavat kalastajan aarreaitan, jonka kerran löytäneet palaavat 
sinne aina uudestaan. On aika ottaa kartta esiin ja opastaa kalastajat 
sekä luontomatkailusta kiinnostuneet Savukoskelle.
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Kalastuskohteet varustetaan korkeatasoisilla tauko- ja huoltora-
kenteilla. Myös kalastajan erityistarpeet on huomioitu kalankäsit-
telypaikalla ja nuotiopaikan varustuksessa. Kohteisiin on selkeä 
opastus ja perille asti pääsee henkilöautolla.

Kummikalat  
Virtuaalikoskessa 
Virtuaalikoski on uusi ja  
kiehtova tapa seurata vaelluska-
lojen maailmaa niiden todelli-
sessa ympäristössä. Sinäkin voit 
alkaa Kalakummiksi ostamalla 
omia nimikkokaloja ja seurata 
niiden vaiheita netissä Yrityksille 
Virtuaalikoski tarjoaa ainutlaa-
tuista näkyvyyttä ja samalla mah-
dollisuuden tehdä konkreettinen 
ekoteko Lapin vaelluskalakannan 
elvyttämiseksi.

Kalastajan Savukoski ry 
tarttui haasteeseen
Kun ideat ja innostus kasvoivat tekojen tasolle, oli aika koota voimat 
yhteisen hankkeen taakse. Elokuussa 2013 perustetun Kalastajan Savukoski 
-yhdistyksen päämääränä on edistää virkistyskalastuksen harrastamista 
koko Savukosken kunnan alueella. Se vastaa vaelluskalakantojen ja kala-
vesien hoidosta sekä ylläpitää ja laajentaa kalastuskohteiden verkostoa. 
Kyseessä ei ole aivan tavallinen kalastusseura, vaan tällä kertaa kalastus-
kohteiden kiinnostavuudelle etsitään uusia muotoja mm. teknologian ja 
median kautta. Yhdistys on yleishyödyllinen ja toivottaa kaikki asiasta 
kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Kesällä 2014  
istutetaan taimenta!
Savukosken kolmen pilottikosken vesistö ja kalakanta on tutkittu tieteellisin 
menetelmin. Kaikki kosket todettiin kalojen elinolosuhteiltaan suotuisiksi. 
Kesällä 2014 yhdistys suorittaa taimenien istutukset kohteisiin. Näin luodaan 
kestävä toimintamalli, jolla saaliistaan tunnetut kalapaikat palautetaan pysy-
västi kalastajien kartalle. Istutettavat kalat merkitään yksilöllisellä tunnisteella, 
joiden avulla taimenien vaiheita voi seurata internetin Virtuaalikoskesta.

Osallistu toimintaan  
ja nauti tuloksista
Tervetuloa mukaan kehittämään Savukoskesta vetovoimaista kalastus-
matkailualuetta. Yhdistyksen kautta voit osallistua talkootyöhön ja 
kohteiden ylläpitämiseen. Yrityksille Savukosken kohteet tarjoavat 
mahdollisuuden tehdä ekoteko. Jotta tiedät, millaisia mahdollisuuksia  
alue tarjoaa, toivotamme sinut tutustumaan kalastukseen ja muihin 
luonnonläheisiin elämyksiin Savukosken kiehtoville koskille.

Istutettavat kalat merkataan yksilöllisellä 
tunnisteella kalakummin nimiin. Saalistieto 
päivittyy virtuaalikosken sivulle ja tuottaa 
kummille moninkertaisen näkyvyyden. 
Virtuaalikoskien tilannetta seurataan tiiviisti 
eri puolilla maailmaa.

Virtuaalikoski



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

Savukosken kunta
Matkailuneuvonta
p. 0205 64 7556 
matkailu@savukoski.fi
www.savukoski.fi

Kalastajan 
Savukoski

Kalastajan Savukoski  
-visio lyhyesti

• Savukosken kunnan alueelle muodostetaan 
vetovoimaisten kalastuskohteiden verkosto,  
joka kasvattaa alueen kesämatkailua ja luo  
erinomaiset puitteet virkistyskalastukseen.

• Kehittäminen käynnistetään hankkeella, jossa  
luodaan korkeatasoiset pilottikohteet sekä kestävä 
toimintamalli elinvoimaiselle kalastusmatkailulle.

• Kalaistutuksista ja kalastuskohteiden ylläpidosta  
vastaa yleishyödyllinen ja kaikille avoin yhdistys. 

• Savukosket muodostavat uudenaikaisen 
sponsorointikohteen, jossa näkyvä ekoteko kohtaa 
kasvavan harrastajaryhmän kiinnostuksen.

Hankkeen neljä pilottikohdetta  
alle 30 km Savukosken keskustasta

• Savukoski: Erittäin helposti saavutettava kohde  
majoitus- ja matkailupalvelujen äärellä. Kalastettava  
koski ja helppokulkuiset rannat. Kohde sopii myös 
perheiden ja ryhmien retkeilykohteeksi.

• Miekkakoski (läntinen ja itäinen): Kaunis  
erämaakohde, jossa on kaksi kalastajan tukikohtaa 
vastakkaisilla rannoilla. Moni-ilmeinen koski tarjoaa 
haasteita myös kokeneelle harrastajalle.

• Pahtakoski: Erittäin kalastettava viiden kosken sarja,  
jossa on helppokulkuiset rannat pitkälle ylä- ja alavirtaan.  
Sopii retkeilykohteeksi perheille.

Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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