Kainuussa riittää koskikalastuskohteita, jotka ovat avoinna
syyskalastukselle. Vuonna 2017 harjuksen koski- ja perhokalastukseen on
hyvät senssit alla olevissa kymmenissä kohteissa.

Kalallakainuussa.fi portaalista löytyy lisätietoa ja mm. kalastuslupatiedot alla olevista kohteista, jotka
kaikki ovat kalastettavissa myös syksyllä. Kalapaikkoja on kymmenittäin ja ne on luetteloitu kunnittain.
Samalla systeemillä ne löytyvät KalallaKainuussa.fi portaalista. Kalastajan tulee huomioida
kohdekohtaiset säännöt ja erityisesti on pidettävä mielessä, että taimen on rauhoitettu kaikissa
virtavesissä 1.9.-31.11.!
Syksyllä on mahdollisuus nauttia jokiluonnosta omassa rauhassan, sillä useimmat ovat jo lopettaneet
koskikalastuksen. Syksyiseen harjuskalastukseen on mukava yhdistää myös marja- ja sieniretki.
Useimpina vuosina hyviä kalastuskelejä riittää vaihtelevasti aina lokakuun loppupuolelle saakka.
Kireitä siimoja jo uudenlaisia mukavia kokemuksia.

HYRYNSALMI
Nuottikoski / Hyrynsalmi
Kalastuskausi on toukokuun viimeinen perjantai klo 18 - 15.9. (Taimen rauhoitettu 1.9.-30.11.)
Kynäkoskien ja Syväjoen kaksi erillistä ekokalastusaluetta / Hyrynsalmi
Kalastuskausi on koko sulavesiaika. Molemmissa kaikki taimenet on aina vapautettava lisäohjeet netissä.

KAJAANI
Mainuanjoki ja Vuolijoki / Kajaani
Koskikalastuskausi jatkuu 31.12.2017 asti. (taimen on rauhoitettu joessa 1.9. - 30.11.
Kajaaninjoen Linnanvirta / Kajaani
Kalastusluvasta ei peritä maksua. Kalastuskausi 1.3. - 30.11.2017. Rauhoitusaikana saatu kala on
palautettava veteen viipymättä. Taimen on rauhoitettu (eväleikatut ja leikkaamattomat) 1.9. - 30.11.2017.

KUHMO
Akonkosken ekokalastusalue / Kuhmo
Kalastuskausi: 01.04. – 10.09. Harjuksen alamitta 45 cm ym. kalastussäännöt ovat netissä.
Pajakkakoski – Saarikoski / Kuhmo
Kalastuskausi on 1.4. - 10.9. (taimen on rauhoitettu 1.9. alkaen!)
Kalliojoki / Kuhmo
Metsähallituksen yhteislupa-alueella on yli kaksikymmentä koskea noin 40 kilometrin matkalla. Kalastusaika
koko vuosi. (taimen on rauhoitettu koski- ja virta-alueella 1.9. - 30.11.)
Lentuankosket / Kuhmo
Avoinna syyskalastukselle. Taimen on rauhoitettu 1.9.-31.11.!
Lammasperän kosket ja Luulajanjoki / Kuhmo
Kymmenien koskien alue on syksyllä avoinna kalastukselle. (Taimen on rauhoitettu 1.9. – 30.11.)
Kiekinjoki ja Kesselinjoki / Kuhmo
Kymmenien koskien alue on syksyllä avoinna kalastukselle. (Taimen on rauhoitettu 1.9.-31.11.)

PUOLANKA
Kiiminkijoki / Puolanka
Avoinna syyskalastukselle. Lohi, taimen ja siika ovat rauhoitettu 1.9.-31.11.!
Suolijoki / Puolanka
Kalastuskausi: 1.6. – 10.9. (Taimen rauhoitettu 1.9.-31.11.)
Kärryskoski ja Puutiokoski / Puolanka
Kalastuskausi koko vuosi. (taimen on rauhoitettu 1.9.-31.11.)

RISTIJÄRVI
Torvenkoski, Tolosenkoski ja Hiisijoki / Ristijärvi
Kalastuskausi koko vuosi. (taimen on rauhoitettu 1.9.-31.11.)

SOTKAMO
Ontojoki / Sotkamo
Kalastuskausi koko vuosi

SUOMUSSALMI
Näljänkäjoki – Naamankajoki - Korvuanjoki – Korpijoki / Suomussalmi
Metsähallituksen yhteislupa-alueet, joissa kalastettavaa noin 100 kilometriä. Kalastusaika 1.6. - 31.10.
Taimenen kalastus kielletty koski- ja virta-alueella 1.9. - 30.11.

Mukavia syksyn fiiliksiä Kalalla Kainuussa 😊

